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De SINCLAIR GIDS verschijnt Bit pec ja<

igaa, P. Brands. E.Smit

„,oonnementageld ta voldoen door fl 44,00
over te maken op GIRO: 5109074 tnv. De

BELGIE: 860 BF per jaar (8 nummeca)

.

Abonnementsgeld te voldoen door 860 BF

0O0-1592677-34 tnv.De

dat het huidige abonnement af loopt . Na-
dien vindt autoroatisch verlenging plaata

zonden acceptgiro. ADRBSWIJZIGINCEN 3 we-

L0SSE NUMBERS: El. 6.50 / 130 BF
'Bestellen losae numtneca uitsluitend per

iNGEZONDSN PROGRAMMA'S

)e inzender van progremraa'a voor publica-
Ae verklaart dat de programma's eigen
,erk zijn en vrij van rechten. Bij/Zij
'rijwaart de SINCLAIR GIDS en uitgeverij
eruinal Software Publicaties voor enige
lanapraak van derden op het copyright van
leabetreffende pro
ling <

ij op de
kla;

afgaande SCHRIFTELIJKE toaster
de uitgever. Programma'a mogen
tend voor eigen gebruik worden t

Betapreaa, Burg .Krollaan 14,

AMP/PVD MV, Kl.Eilandatraat
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edihlllllllll new
ETD I TOR I AAL

Ma Js eitci inspanning voor r

de educatief-special (sorry i

dachten wij.

Sen korte res-tie op de klacht van de
QL-bezitters. Ze vinden tececht dab we te
weinig over en voor de QL publiceren.

gedaan. [igot enkele QL-ers die dat oak zo

listen, en in de pen c.q. cartridge

litOli
ild, dit

;ier betekende dat wij |nu al !?J de weg
(an alle papier waren gegaan. Kieta is
Hinder waar I Onze drukkers blaken weer
ran gesondheid, wij zijn al goed in ons

7 rondNummer 6 komt rond 7 juli uit, ni
15 augustus, en nr. 8 op 15 September.

abonnees er zijn, hoe beter de kualiteit
van het blad kan wotden. Door te blijven

moeilijk om de kualiteit te blijven
verhogen, zodat er dan weer een reden is

uat ons - met jullie hulp an \

genoegen , hopen we - een l£

Spectrum. Op 20 inei komt een "fast and

wild, dus| arcade-spel uit, "GUNRUNNER".
Hot scenario daarvan ia onderhand wel

3ld Gunrunner moet de
redder

Engeland.

Een maand later, op 29 juni, wordt sen
tweede apel op de Spectrum losgelaten :

ZYNftPS. Van de hand van Dominic Robinson,
die Uridium voor de Spectrum heeft
aangepast. Ook nier moet de held, de
melkweg redden uit de klauwen van d<

aliens. Zelfde prijs als liet votrige spel..

GIL Diltaban

"Inloggen" zoals dat in goed Neder lands
heet, ia erg makkelijk : elke computer ia

geacnikt, en er ia geen wachtwoord nodig.
Met de QC kon je Qcode en de Miracle
modem gebruiken, o£ Qconnect met de
Tandata modem, of Qcode met de Elektuur

,jn de
gegei 1 dati

, 22 u tot 01 i

en 1

Volex Electronics meldde ona , met een
kleurige folder, de geboorte van zijn
jongste t de TTX2000S teletekac-adaptor
voor de Spectrum 16K, 4SK en plus.
Volgens hen ontvangt het apparaat de
teletek3t-u itzendingen in het atandaard
Engelse formaat - wij zoeken verder uit

maar zeker is zeker : eerst proberen. Het
ding zou ongeveer 250 gulden kosten, als

hoogte van de ontwikkelingen.
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CHEETAH

ah Marketing Ltd (Oekend van o.a.
MIDI-keyboard, waarvan je in dit

Lien. Het nieuue kancoor biedt drie
zoveal ruute ala net huidige, sn

met een kwart uitgebreid, omwille

>el

itig i

tanaf 21 aprll ziju

Qieetahi

Marketing

in stijl ingewijd 7 na de Specdrum, de
Sound Sampler en net MK5 Keyboard, Is er

nu een Oetaalbaar MIDI RECORDING SYSTEM.

Spectra 7) kan d.e computer-musicua om het
even welk MIDI-instrument aturen, dua 00k
Keyboards en drum-machines.

tempo opslaan, gelijktijdige aanalag,

is volledig polyfoon. Het geheel wordt

gespecialiseerde software, voor gebruik
met diverse instrumenten. op de markt zal
brengen. De prijs van de interface Ugt
in het bereik van de amateur : 49.95
pond. De prijs in Nederland zal rond
f 200,- liggen; de Belgiache prijs was
bij het ter perse gaan nog niet bekend.

T-LEriT ^COMPUTER SYSTEMS V^

Dit postorder-sof twarehuis uit Engeland
stuurde ona 00k zijn QL-catalogua . Twee
an twintig programma's uaarvan 10
utilities (Assembler Workbench,
BASIC-ally, Cartridge Doctor, QDOS Trap-
handler, OIMP, QL Toolset met 100 BASIC
uitbreidingen, Print Spooler, Gekanteld
printen, en de CAD-programma "s TechniQL
en Tachnikit. Verder nag grafisctie
programma's zoala GraphiQL, Screen Snatch
om screena uit andere programma's te

bekende zijn - o ja, 00k de achijnbaar

: Computer Systems, ilding,

jerk, 1 1 66 t

steeds een bladzijde. De QL en ZX81
iets minder gul bedeeld. Voor de lai

is dat atilaan beyri jpeli jk, voor

eerste vinden we dat een beetje jar

Software voor Spectrum in overvloed,
00k de QL telt meet dan 30 titela.

De firma DATA-SKIP uit Gouda h«

U. Afhalen in de winkel of 1

telefoontje: Q1820-2O5B1



-*» folds

voorbeelden : Brother HR5 voor El. 139,-;
Low Profile toetaenbord voor de Spectrum
vooc El. 159,-; 3<f inch diak drive voor OL
voor 749, incluoiai interface. De moeite

Komi n breidt u±

t

;inda 15 april jl. is Komin BV, Eindhoven

Van netselfde Komin ia ook de nieuwe

doorbladeren. Het kan de moeite meer dan
loi

levi
clai

3amenge3teld van meet dan 200 titels.

met infocmatie over de diverse uitbrei-

in Nederland of Belgie verkri jgbaar is de
Nederlandse/Belgiache prijs genoteerd. De

geven.

Ala U in het bezit wenst te komen van de-
ze lijat kunt U deze aEhalen bij Uu leve-
unciei of U stuurt El. 2,00 aan poatze-
gela of 3 postzegels van 13F voor Belgi-
sche lezeia, op aan de Sinclair Gids en
wij zorgen dat U de lijat per omgaande
thuia bezorgd krijgt.

(E.R.)

1*111 inpuL

1. J. Hendrikk nit Lierop wil zijn QL op
een kleurenteleviaie met SCART-atekker
aanaluiten. Iemand een idee hoe die
aanaluiting rooet gebeuren ?

Oranicalc 2 en MaaterEile (op Spectrum)
via InterEace I een Sinclair QL printer
anaturen. Hij vraagt een print-routine om

3. A. Zijlatra uit Apeldoorn heeEt
problemen met de RAMPRINT. Hij kan de
UDG's niet naar zijn Fastest BO (Smith

Adviea gevraagd van RAMPRINTERS.

i klai

# SINCLAIR SPECTRUM*

FIDOterm
FIDO TERM.
PROGRAMMA

BESCHIKBAAR VOOR FEATURES.
INTERFACE-1 -UP/DOWNLOADEN
VTX5000 -XMODEM
•PROTEK-IF -LOGFILE
•MICRO SOURCE-IF -64 CHARACTERS
ZELFBOUW INTERF.
SPECT. 128K RS232

UiniTCI DOWNLOAD

BESCHIKBAAR VOOR; FEATURES

00WNL0ADEN
BEELDROTOR MET
50BEELDEN

INTERFACE-1
VT5000
PROTEK-IF
MICRO SOURCE - IF

ZELFBOUW INTERF.

SPECT. T28K RS232

SH SINCLAIR SPECTRUM jfc

PROGRAMMA S BESTELLEN DOOR OVERMAKEN
VAN F30,- OP GIRO 3749935
TNV HJKOEVOETS.R'DAM . VERMELO
FIDOTERM OF VIDITEL EN TVPE INTERFACE



loopt. Nou, ik .

gemakkelijker te makon

,

doden. [Een veer

i zijn mooi gecekend, aommigen heOI
I grote ogen, en ze knipperen zelfs

igio en ijspegels hangen aan het plafond,
waarvan grote druppels naar beneden

_.vailen, die erg moeilijk te ontwijken

druppei schuin onder je beweegt en loop

ergeren en je molt net jit laten spelen

llllllllll verify

plaatsen zijn

i do i

alls
ic<J»t

:igd
zijn. Je nebt maar e&n leven. raaar je Kan

vergroot weed en in de ziekenboeg en in

bijvbllen.

itgroten door

De grapliiea zijn

gemakkeli jk te b< en. Je moet steeds

hieten zelf kom je

CHPTRIN KELLY

.36,--/790 fr,

CAPTAIN KELLY
Cassette
Cuickailva
F. 36,-/790 ft



minimi vEnFy

Marble Madness is ongeveer zoieta als
Gyroscope: je moet binnen een bepaalde
tijd sen apeelvald (in 3D Graphics)
verlaten. Je begint bovenaan en onderaan
is de uitgang naar net volgende veld.

Extra punten kun je krijgen door moc je
bal, groat of klein, over trillende
bonuapunten te rollen.

ftlle obatakelo moat je ontvijken,

en allea vermijden dat beweegt, aoala

el is al

heel gemakkelijk. J bestuurt een pijltj

te sCellen), de Ve schillende obotakel
aanwijzen en neerzet

verkleind zodat dez

voordat je het volg nde gaat maken.

De kleuren zijn bep rkt tot 2 per acher
maar zijn te verand

Tegels die onderaan een acherm overhangen
worden op het volgende acherm afgebeeld,

steeds afgebeeld en bedraagt z o'n 3,5 K)

berekent de schaduw en bestuurt de
obstakela. De muziek ia af te zetten.

kopen. Heel leuk en waar

11'
Ma rble

f

Melbourne Ho
1 36.--/B90 T.

arBEmmjk

Volgena de handleiding is dit 'het in de
toekomat van de mens liggende grootste
teamapel van het heelal'

Nieta van dit alles. De handleiding

C54-versie te geven, de doos gaat
moeilijk open en de handleiding zit op
een laatlge plek; achter de om.--.laq,

Het apel gaat als volgt : er wordt een

altijd beuegende doel in het midden moat
aehieten. De computer "speelt" de
tegenpartij. Je bestuurt dcie poppetjea
tegelijk : de vangec en da twee

anders een ervan.

spel ia zo aaai dat je na een wedstrijd
in alaap valt. Flut ! (E.S.)



Illlllllll test

e Steen wsaraw SKeletor zijn macht
ntleent, te vecnietigen. Hieryoor heeft

keletor heeft je uitgebreide kaateel
ewaakt en bevolkt met sen leger van
lonstera die je proberen te doden.

erder stoat er, behalve da laadinatruc-
ies en toetaenbord-indeling , geen enkele
.anwijzing o£ tip in de handleiding.

: zo kun je niet goed zien war
• ataat. Hij beweegt lieel natuurli
is net alsof je naar de tekenfilm
LijKen.

dering van enkele onduideli jkheden Heel
plezierig en larig te apelen. De handlei-
ding had beter gekund. (E.S.)

MI SOFT

De claim van HiSoft BASIC, do raee*

is niet bepaald beacheiden: 'HiSoft BftS:

modellen ZX Spet
els) te lezen op de dooa
,mma geleverd wordt - en

Hij teatten net programme op een 128K
Spectrum met een Opua Discovery. De 50

hoe he,t proijramma op mlcrodrive of disk
gezet kan warden; er is geen vorm van
beveiliging (Lenalock, kleurenkaart) toe-
gepaat; er wordt alechts een beroep ge-

Op de cassette staan een versle voor de
48K Spectrum; een veraie voor de 128K,
die o.a. PLAY kent, maar vooral aptimaal

geneugen in be3lag neerot , lodat program-
ma's tot 40K gecompileerd Kunnen uorden;

die in de handleiding uorden besproken om
de gebruiket met daze compiler te leren
werken en tegeli jkerti jd te tonen, uelke
resultaten er mee mogelijk zijn.

d.m.v. REM:CL0SE#, waar die moet eindi-
gen. Er hoeven due niet altijd hele pro-
gramma's gecompileerd te uorden en dat is
van belang, omdat de compiler een paar

commando's ala LIST, LOAD en NEW (de
handleiding noemt ook RESET, maar wat
daarmee bedoeld wordt ? In ieder geval
.et RESTORE, want dat werkt «61). Het

mgeling van BASIC en maetiinecode zijn,
larbij de m/c vanuit BASIC wordt

geactiveerd d.m.v. USR-calla - zoieta als
Taaword Two, due.

. jn voorbeelden van compiler directives:
instructlea die de compiler tijdens het

lileren uertellen wat er moet gebeu-

te geven op welk adrea de gecompi-
:de code moet beginnen (en dat mag een

adrea zijn waar de compiler zich bevindt,

" 'Mjk getest wordenl Dit geeft de

even van welk type gebrv <alai



Minimi bE5b
GOTO/GOSUB-tabel te maken zodat o<
berekende aprongen mogelijk 21 in (b
GOTO x of GOSUB 100+2*a; overigena a,
weinig aan ce bevelen praktijk); om e<
oyerzicht van de gebruikte runtimes fo.

ijiger
e I..-::

leidt

getaldie als waarde sen
-32768 <=x<=32767 kunnen
POSITIVE INTEGERS voor gertele getal leu
0<-!i<=65535. Deze drie aoorten nemen per

in baalag [bedenk eena wat dat kan uiCma-
ken Oij een array met 1000 elementen 1).

wordt er van uitgegaan dat variabelen
REALS nijn (de zg . default), tenzij de

lets vergelijkbaars geldt voor niet ge-
DIMenaioneerde strings, die atandaard 357
bytes in beslag nemen, maar waarvoor de
gebruiker 00k andere (maximum) lengtes
Jean opgeven. HiSoft BASIC biedt overigena
de mogelijkheid, variabelen tijdena een
BUN wan de BASIC-versie "in de gaten te
houden" en na afloop aan te geven welke
enkel integer-waarden hebben aangenomen.
Dat garandeert natuurlijk niet dat dit de
volgende keer 00k 10 zal zijn s denk maar
aan INPUT i waar men de ene keer 1.23, de

gebeuren dat het "prograrama"

10 PRINT "hallo"

gecompileerd 5 K bealaat I

HiSoft BASIC
cuntinn

LET a=BIN, LET a=VAL "0" en LET a=0 exact
deielfde code opleveren omdat constanten
als zodanig herkend worden (maac LET a=30
levert ieta anders op dan LET a=10+20,
wat de code betreft dan, natuurlijk niet
qua resultaat . . . ) . Ook worden bij het

todat bv. LET a-b"2 wordt

Het aigenlijke compileren gaat in drie

BORDER-kleuren. Het wordt in gang gezet
door raiddel van *C. Andere compiler-

leerde code of 'ERASE om de BASIC te ver-
wijderen [dit geldt voor de 4BK versie :

de 12SK versie werkt d.m.v. een menu dat
met EDIT wordt opgeroepen). Tijdena het

ala tijdelijke opslagr'uimte gebruikt.

Ma afloop geeft de compiler aan hoe d-
geproduceerde machinecode geSAVEd, gela _
den en geactiveerd moet worden. Mochten
zlch tijdena ttet compileren problemen
voordoen, zoala atatementa die de compi-
ler niat kent, dan wordt dat onmiddellijk
geraeld. Het compileren geschiedt intern,
d.u.z. niet vanaf cartridge of diak, wat
ala voordeel heeft dat het erg anel gaat.
Een nadeel is, dat extreem grote program-

kunnen worden gecompileerd; wel kunnen
programma en eventuele DATA-atatementa
afzonderlijk worden gecompileerd, net als
programmadelen die geen gemeenachappa-
lijke variabelen hebben (al krijgt men 20

E&n van de punten waacop deze compiler

de geproduceerde code ook de gebruikte
runtimes, compleet met startadrea fin he
atartadces van de code die voor iedere"

111 10

1

ijda

:rijgen om werkelijk het onderste uit de
;an te halen. (In verband daarmee: de
landleiding bevat nog een aectie net de
:itel 'Tipa on Efficiency'...)

re kunnen atellen dat HiSoft BASIC indec-

gevallen waar niet de routines in het ROM
worden gebruikt [die worden wel gebruikt

Zeef voor het vinden van priemgetallen

voor het doorzoeken van de Berate 7000
gehele getallen, in gecompileecde vorm
Lnder dan 3 seconden. .

.



duct dat 66k waardevol is vooc diegenen

ten, oradat ze hiecmee zeec acceptabele

van de gebruikeli jke ontuikelingati jd.
Voor de "gewone" gebruiker geldt aimpel-
«eg : ideaal, aanschatfen 1

M.Feenatra over Hiaott BASIC Compiler,

ComputercollectieE tec bespt eking. Ook
daar kunt U dua terecht voor deze

tl.65,00 / 1590 I

VERENIGINGEN S< CLUBS

NEDERLANDSE \ GINGEN 6 CLUBS

Wij ontvingen in de afgelopen
enige adre3wi jzigingen van enkele (

^"»er 3 geplaatate lijst.
Door cuimtegebrek zal de volledige
doorachuiven naar het volgende numn

Sinclair Gebruikecagcoep Leeuwardei

Dwar aligger Computer Club
ayal

: J. van dec Zee
Kap 37
162B GG HOOBN (02290-38467)

Z80 Computer Club Zutphen
: P. van de Meije

zutphen (05750-13897)

Discovery User Club

Ina Boudiet-Bakkerlaan 41- I

35B! VG Utrecht

lllllllll tesh

Disciple

_««^X ± r

oduJttie van de Opus

Bt eerate gezicht achitterende moge-
heden. "Waa Intecface 1 indectijd
met deze funktiea uitgeruaf, denken

.twendig ziet de DISCiPLE ec uit ala

.an de Spectrum ia gelijk

ok de 128K en de nieuwe

problemen opleverde. Elke drive, 3 inch,
i'-i of 5% inch, Can op de DISCiPLE worden
aangesloten. Zouel 40 als 80 Eracka,

ala dubbelzijdig, zolang hij
nde SHUGART-aansluiting (34



opalagcapaciteit t

-tracks dubbelaijdi
>ijvoorbeeld 720K,

Fil gaan

lllllllll besb

type Centronics I tegenwoordig ook weer

van hat op cassette geleverd hulp-
programma. Maar als u do bezitter bent
van sen (jawel weai standaacd) EPSON type
printer dan hoeft u bijna niets in te
sLellen en kunt u direct aan de slag. U
kunt de commando's LPftINT (met AT en TAB
syntax!), LLIST en copy gebruiken. Dit

Brother K1109, die hadden staan.

merer- z i es 1 «?n
|-to*s meer- vi-mAgcl

Syntiix

De DISCiPLE wordt geleverd met twee

e syntax maakt gebruikt van de normale municeren, en dit kan in twee modes. "
Sinclair-BASIC met enkele toevoegingen.

In de eerste mode ia het mogelijk on tot
62 'users" aan te aluiten, die alien van

D* . Met D* wordt dan de laatat gebruikte
In de tweede mode heeft elke gebruiker

kleine letters door elkaar gebruiken, zijn individuele diskayateemi zodat files
onderling overgeionden kunnen word'en.

commando wat ervoor staat is uitgevoerd,
in tegenstelling tot een kleine d.

handig opgezet. Verder kent net apparaat

drive kende, met enkele zeer fraaie Uifc-

breidingen. De belangr i jks te daarvan is
wel dat men met zg . WILDCARDS kan werken.
In een £ile-naam kunt u nu een "?' typen
op de plaats van een letter o£ een """ in
plaats van een aantal letters. ERASE
D1"JA?" uiet bijvoocbeeld zowel de file
"JAN' als de file "JAS". ERASE Dl'PIE*"

"FIETERSEN". ERASE Dl'naaml" TO "naam2"
liernoemt de file met naaml nu met naam2.
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Jqv«*: * «=»<

ten er aan de DISCiPLE; de linker voor
el KEMPSTON ala Sinclair gebruik, de

sijn tweeen te kunnen spelen.

rhulp zg. Snapsnotbutton kunt
to" oaken van net geheugen op
Id tijdstip en die dan op acnijf

geOcuik van een MultiEace one wordt in
feite jo cverbodig. De omzetting gebeurt
overii]ens niet erg elegant, omdat na het

complete Spectcum-gehejgen wordt tjeSAVEd.
, Een op dese wijze geSAVEd programs uordt
binnen 3,S sec. ueer ingeladen [bij
gebruik van double-density drives). Dit

in te laden, de DISCIPLE weei
zetten en vervolgens het progri
weg te SAVEn naar de QISCiPLE-di

Wanneer de SpectrLim zelC
dan hoeft bet DOS niet 01

te uocden : een -OUT
atelt allea wear in werki

I de mogelijkheid om commerciele soft-
re op disk te zetten, laat niets te
lsen over. Waren we na de ondergang van

de Opus een beetje het spoor bijster, nu

^r
Producent: P.OCKFO

2801 WC Gouda. Te
Prija j fl 325,-

BT Products
don NW4 4DP

derland:

Is 01920-20581

Voor Belgie :

2000 Antverpen. i

Prije : 6990 fr.

St.-Katelijneve
el: 03/231 01 03

t 16,



minimi
In /Out F=-OORT

imdat de adresdecodei slechta l ic gereal iaeerd i3.

D» S<= h> .k k:» 1 1 rig pooct naar pen 11 <clo ;k). Hier

Bij de bouw van de achakeling springt 1

IC direct in het oog en «el de dikke IC 1

(74LS154). Dit ia ean zg. 4-lijns naat
16-lijns decoder/demultiplexer; een maei- IC 2

lijK wooed. Wat het IC eigenlijk doet, ia weetstanden zitten. Di

B, C, D) aangeboden binai ce getal * een heeft bepaalde ingange
van de 18 uitgangen laaq maken. op voor- deze toch op logiach r il worden
waarde dat Gl en G2 allebei laag zijn. In
deze schakeling worden et alechta 3 Qit-

eel zelf gebruiken voor het adreaaecen
van b.v. nog een input of output poort. op dat u op de uit-

gangen geen lampjea ,^,, 8 Z

De uitgangen wocden naac een OF-poort
gevoerd, samen met een MR (WRite,
schrijf) of RD (ReaD, lees) signaal. buffertrap tuaaen

te voegen.
inputpoott bedreft. De uitgang van een
OF-poort wordt bij een ingangspoort naar
pen (1,11) gevoerd en bij een uitgangs- BUfftBIBW



Illlllllll

eling uordt op een VERO-board
rd. Dit betekent dat er ueel
iver de print zullen lopen, raaar

dat weinigen de apparatuur en da

m

ien onderbreken op de plaatt

en cijfera. B.v. op de plaata V

aangegeven. Op dii

komen en met dJ

De nit- en ingangen ataan ook met een
code aangegeven (II t/m 18, 01 t/m 08,

O'l t/m O'B). De *!' boven IC 5 moet
verbonden worden met de *1' reclitaboven

bij IC 3. ftlle aanaluitingen die aan de
bovenkant wan de print 3taan moeten met
de expanaie-bus van de SPECTRUM verbonden

verbonden zijn. Gebruikt u de interne
voeding van de SPECTRUM dan moet u de

5v-aansluiting (linksboven) verbinden met
de 5V-aanalui ting linkamidden. De draad
die boven IC 4 loopt, loopt helemaal
onder de letters door.

- Zijn alle draden <

D« Prograu

code geachieden. t

men een ingangapot
een uitganga-

- IN (63) (leeat II t/m 18)
- OUT (127). N (let N op ol t/m oB)

Ond.rdBl Ofnl i J «fc

Rl .RH = 10 Kohm
CI = 10 microF/16
C2 - 220 nF (kera
5 * Cic = 100 nF (kera

= 74LS154
IC2 - 74LS373
IC3.IC4 = 74LS374

= 74LS32
IC6 = 78L05

OVERIGE

VERO-board ngeveer 30*30

VERDER

De mogeli jkheden van de I/O poort zijn
tiaaat onuitputteli jk. In hierna volgende
projecten zal vaak deze I/O poort
gebruikt worden. De poort kan gebruikt
worden op de ZX SPECTRUM 16K/48K/
+/12BK/PLUS 2 en de ZX-81 (Opm. de OUT en
IN inatructiea komen daar alleen in

™™™"« SHiii"!
3T de Q
a zijn

projecten voor de 0L verachij

Wat u verder kunt *er«a=ht

- AD/DA-convertera
- 3-kanaalsgeluidsgen
- Sound-sampler

- Tekenbord
- En nog veel meer pr
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Hiervoor ia het IC 74LS05 toegepast,

opnemen. Hiervan is gebruik gemaakt : ala
ec sen "1" signaal op de ingang komt,
wordt de uitgang "0" en zal de LED gaan
btanden. Bij een "1" op de uitgang vloeit
er geen stcooiu en blijft de LED gedoofd.

In figuur 2 ia een spanningsbeveiliging
gegeven. De zenerdiode zotgt ervooc dat
de spanning nooit boven de 5,1 of 5,6

In figuur 3 i keling gegeven die

diode een (geli jkapanninga! ) celai
en sluit de op het relaia aan.

spanning aan.

kan sehakelen. Vecvolgena aluit u de twi
afzondeclijke aansluitingen elk op e<

en met een "1" en "0" last u de motot
een bepaalde richting dcaaien (met e<
•0" en "1" in de andere cichting).

m~ 6¥toM
i

i fitBfitiJUfl

i T5 5 il« iijn&

geselecteerde lijn, kunt u de schakei:
in fig. 4 gebcuiken. Afhankelijk van I

getal dat aan de ingangen ABCD wordt a;
geboden, warden uitgangen laag (0V). [

im

de 74LS159 (open collector) gebcuikan. Om

rnaken op een LED display, komt de schake-
ling in fig. 5 van pas. Het display is
van fiet common anode type (alle anodes
van da LED zijn met elkaac verbonden).
Enkele types ; TIL 312, LT 312, LT 5301R,
De weecstanden zijn afhankelijk van het
gebcuikte display maac weecstanden van
150 Ohm zijn over het algemeen goed.

Opmerking : De BC517 is een gewone huia-
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GP-SO F=-RI MTEIR INTERFACE

bord, een 'OPUS Discovery', een multi-

interface, werd het z6 benauwd voor de
GP-50, dat er een langere kabel aan
moest, wilde ik hem nog kunnen gebruiken.

yerlengen, want er is dan geen programina
meer dat nog normaal werkt. De atandaard

tabriek aigeieverd. Door hem na de 'OPUS'
aan te sluiten, kunnen er al problemen
ontataan doordat de 'OPUS' aelf lis
"verlenganoer" gaat werken. Alle lijnen gaan door een butter, behalve

de ma3aa (Ov). De adreslijnen (ft) geven
geen problemen, dat zijn vanuit de
computer gezien alleen

'4245 .!-..

geldt ook (oor de controleli jnen (IORQ,

p een aeintje van de printer. De

kunnen, De IC's 7400 en 7430 aorgen
ervoor dat er alleen data naar de
computer kunnen gaan als de GP-50 in

de kleuren :

het zonder ueel problemen op een atukje

gebruik maken. Het behulp van wrijf-
symbolen op het koper heb je binnen de
korate keren een prachtig printje. Voor
de lijntjea op koper gebruik ik altijd
een watecvaate stift (0.5 mm) van
'Bruynzeel' type 8020, verkrijgbaar in de
aupermarkt. Let op de stand van de chips
en vergeet de dcaadbrug jes niet.



]robeer de draden van de print naar <

:omputer so kort mogelijk ta houdei

Ian de Lange draad doen. Zel£ heb ik i

:wee meter tussen en dat werkt met all<
lerteet. Het mag ronde kabel at lii

loedkoper.

liiflu—itwitiiMiiiiili

HS-001

KOPERZUDE

ikala tips

nog kleinere interface in elkaar zetti

Heb je in de loop dec tijd een gr<

hele printje erin wegwerken.

Een andere mogelijkheid is net geheel
een klein kastje onder te brengen z.
op de foto te zien is.

(Herman sierag)

signaaloppoetser (OP), en twee verster-
kertrappen. Het bijkomend voordeel is/
dat men aan de LED's kan zien o£ bet

Voor diegenen die niet zo op de hoogte

te voorkoraen.

Ha de trafo (18 VA) en de geli jkrichter,
de stabilizator. Ik neb voor 15 V gekozen
oradat dit de hoogst toelaatbare voedings-
spanning is voor de IC"

spanning van 15 V, i3
spanning namelijk 11 V
een capaciteit van 500

Oe schakalaars zijn vei

mag niet onder spanning Olijven

Vandaar ook de ueerstand tuasen di

'n 10 \

nd : de Ingang

gehes lii

schakelaar, dat IC 4013 bekrachtigd

ongeveer 10 V naar een ueerstand, die
verbonden is met een transistor (TOR).

het IC. De 3,6 v stabilisator gebruik ik

elfde geldt
;ela;

Dit laatste
geheugen wordt weer, in dit geval, door
de overige IC s gereset. Dit korat door de
keu,ie van het allerlaatate IC, een 4072.
Dit IC is een OF-funktle, d.w.z. uanneer
een der IC's hoog is, levert dit IC een
spanning, die het laatste IC reset.
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Illlllllll best

lillende educatieve pcogramma

'

joordeel van "The Act Studio" was dat
tat te beaturen was met de AMX-Muia er

;met enige aanpassingen ) met de Kemp-

hiervan. Ook lijn t

live ARTIST II. In
'

hi. j mijn bevindingei

Advancad
Art Studic

lock. Dit icritante altijd usee falende

regal, en dat en dat wooed opaoeken. Dit

start. Lopend door verachillende menu's,

is ook de RAMDISK optie ingebouwd. De

saven van SCREENS, FONTS, TEXTURES en
SCRAPBOOKS. Dit heeit wel zijn beperkin-
gen, want de RAHDISK is maac 43K gcoot

als
irlijk vecdwenen.

Ecaaie opt
elten van

die la ec in ande
te lade

van de AAS is de

»l-t ± «-fc I I

(\ rM

w^m
vooc beaproken AAS. In tegenatell ing I

de AAS is de ARTIST II niet speciaal

iee£t nstelling tol

ook niet gebruik gemaakt van PULL-DOWN

zoals op de veipakking en in de handle:
ding is vermeld geheel muiagestuurd.
Hier ondecvond ik een gcoot probleem.
Wat ik ook deed of pcobeecde, zodra er
een mula op de Spectcum was aangeslotei

De kcacht van ARTIST II blijkt niet

had de ARTIST I ook al en zijn niet
matisch verbetecd. De naam ARTIST J

maakt hij waac met de volgende vert



minim bE5b

"*£*

KNtF"-niQgeli jkheid. H

illekeutig deel van d.

en en dit deel verpla,

Een nadeel van de Artist I en Artist II

goede spraycan optie. De Artist II heeft
er inmiddels wel een gekregen, maar deze

mer. Wel Eraai is de mogeli jktieid om
cirkels, ellipsen en vierhoelcen te teke-

kunnen daze Eiguren direkt gevuld worden

tnaakt hebt . Heel goed is dat de ARTIST
II, in tegenatelling tot de ADVANCED AHT

ook de Sinclair Microdrivas sijn gaen

je bijvoorbeeld een compilatie

die j dan ach er elkaar inla dt. Ook
delen van een tek

van e n andere tekening.

Deze antaatis he window noga ijkheden
e fi

et programma "THE II" tegen
reduceerde prija b j de

lever e met de taliseerde
5 die de Videoface

de AR '1ST II z er fraaie taten kunt
verkr jgen.

Zoals merkt ban ik e thouaias-
/et de Ar ist II da over de Advan-

ced A •t Studio deze
jakaart je

£1.99 00 en da is gezie

I is djur
El. 69 00, maar de moeite meer dan waard.

Spei \i&V.

[epast
ngim el :

de 128K door Dimitri Koveos. Terwijl de
ARTIST II echt een heel nieuw programma

Ala je Hilt beginnen met tekenen en je

hebt een 12SK Spectrum, koop dan de
Advanced Art Studio. Hil je een teken-

allerlei plaatjea te stoeien, koop dan

bespreking werden beachikbaar geateld
'

[j-c.d. :

The Advanced Art Studio fl. 99,00



aantal programma 'a vinden die door lezers
werden ingezonden. De auteur van sen ge-
publiceecd programma wordt beloond; ten-

hankelijk van de kwaliteit van het pro-

bon van 15, 25 of 40 gulden. Voor Belgen
wordt een andere regeling getroffen. We

i n;=«sncJ«i

van nu af aan nog enkel inzendingen in
aanmerking op een cassette, cartridge
voor microdrive of opua diskette. Die

Dat kan wel drie a vier weken duren. Ala

draai nee (een listing dus). Dat maakt

ok dat het vrij zinloos LB/ een program-
ma dat in een tijdschrift gepubliceerd
wordt, met auto-run en beveiligd tegen

maakt net ons alleen maar onmogelijk om

en blok-gr*

Vergeet niet om op de informal

adres te vermelden. Dat bespaart
nodig gezoek achteraf, en bet ii

alleen voor uzelf "zo duidelijk dal

geen uitleg bij hoeft". Dat ondervi
wij bijna dagelijks. Geef inatrui

wordt getypt, zijn we heleraaal tevre<

20

llllllllll lliab

Devpac en de Picturesque; voor QL de GST

| kunnen onmogelijk zelf controleren oi

.e programma's echt uw eigen werk zijn.
|
moeten wat dat betrett op uw eerlijk-

.d vertrouwen. Bedenk evenwel dat "uw'
iijraiuiu door zeer velen wordt gezien,
I ook nog andere ti jdschrif ten lezen,
er is altijd wel ieraand die 66k da

• niet van jezelf
vermeld dat dan. Wij

Wij accepteren en publlceren programma 1

familie Spectrum en de QL. Wanneer u i

een nuoimer van de gids dus eens get
programma' a vindt voor uw computer, kon

STOfRE RESTORE RESXO

Op bladzijde 20 van nuramer 4 3loeg de
typduivel toe, in het programma Functiea
tekenen. De derde paragraaf most luiden :

itikken even op regel 10.

gewijzigd. Wij hadden het progr=
uitgetest, zodat de oorspronkeli jke re

10 gewijzigd was (door liet progre
;elf

,

5 1 I llll -an).
egel 10 n

10 DBF FN F(X) - X (daarna 223 spaties)

Sorry voor de slipper I



I_l X T(SEE3F*E I DE

weer een uitgebreide microdrive-
al0911s !" zult u seggen, "daar ait ik
t op te wachten I" Ala u dab denkb, ga
maar gauw aclitec uw Spectrum zitten

tik de listing heel nauwkeurig in.
t u klaar met intikken, SAVE het

r dat u het RUNt. SAVE het met LINE 5.

PRESS A KEY TO CONTINUE

; geeft u de gelegenheid on de

string-arcay in de computer opgeslager
en op het sclwrm algedrukt. Een van 1

velden is daarbij verlicht. Met behu:

). Het programma dat door het
veld is aangegeven, wordt in uw
[eladen. Dit moet dan wel een

rarama dat dot

S DIM a*<VAL "fe2",VAL "10"): DIM k«(V
AL "iff"!; LET !}•=" 0080002540 1320022921 3!
9707904207509223709 1 000061025 1 26254 1 2804
0006019237083000064113193209225201": CLS
•1 FOR i=5GN PI TO VAL "32": POKE VOL "

163B3"*t.VAL q«((i-SGN PDtVAL "3"-fSGN P
I TO itVAL "3"li NEXT i

10 PRINT #NOT PI 1 "PRESS A KEY TO ";CHR
a VAL "232": PAUSE WOT PI: INPUT ""I PRI
NT #NOT PI; INVERSE SBN PI;" LOADING MI

CRODRIVE CATALOGUE ": LET c-VAL "5*PEEK
23631 *256tPEEK 23632": POKE c.VAL "2":

POKE c*SGN PI, VAL "64": CAT SEN PI: POKE
c.VAL "244"; POKE c*5GN PI, VAL "9"

lllllllll Hist

ET a*(k)-""
30 CLS «: LET k=VAL "2": LET y=NOT PI:

PRINT INVERSE SGN PI 1 "CARTRIDGE: ";a»<S
GN PI);" LEFT: ";b«;"KB": PRINT »NOT PI;
INVERSE SGN PI;" L=LDAD E-ERASE
C=CAT "

40 PRINT : FOR i'x TO VAL "21": PRINT
a*<i)jCHR* VAL "124"; a*(i*VAL "20");CHR«
VAL "124";a*(i*VAL "40"): NEXT i: POKE

VAL "23658", VAL "8"

50 LET u»=INKEY*: IF q»-"C" THEN RUN
60 LET w=VAL ">:+y/l t»20": IF <q»="L"

R q*="E"> AND a*(w)<>x* THEN GO TO VAL "

90"
70 LET kI-k: LET yl=y: LET x=x-<x>VAL

"2" AND q*="7">+<x<VAL "21" AND q*="6")

:

LET y=y+<iy<VAL "22" AND q»="8") - (y>NOT
PI AND q»="5")IIVAL "11": IF xH-yt<>x*y
THEN PRINT AT xl.yl; OVER SGN PI;x*
80 PRINT BRIGHT SGN PI; DVER SGN PI;AT

K,y;*«i GO TO VAL "50"
90 INPUT ""! PRINT KNOT PI; ("ERASE" AN

D q»-"E"); ("LOAD " AND q«="L");"> ") INV
ERSE SGN PI;"PRESS "; FLASH SGN PI;"ENTE
R"; FLASH NOT PI;" TO CONFIRM ": PAUSE
NDT PI: IF CODE INKEV*OVAL "13" THEN G

100 IF q«="L" THEN LOAD *"m";SGN PI;a*<
x>: STOP
110 IF q«="E" THEN ERASE "m";SGN PI;a«<

ictitigheid" is* het op eenvoudige, maar
luwkeurige wijze bepalen van de vochtig-
sid in een ruiinte en/of de controle van
inweaige vochtmeterf 3 ) door vergelijking
ft door de computer berekende uaarde(n).
larhygrometers o.a. vertonen nogal een3
iwijkihgen.



Ilisb

10 REM RELATIEVE '

20 Dill TU97>: DIM
30 FOR t=l TO 1971

: NEXT t

40 PRINT TAB 5: BR

•artoraad Celsius op; vow b.v. lnt 16
16.25 16.5 at 16.75 en*.

en niet: 16.1 16.15
jf 16.2 e.d."
60 PRINT : PRINT •'Temp.schaal i t/m

19 gr.C"""TAB 12j BRIGHT 1 1 "NU ENTER" i

iRIGHT 0i PAUSE
70 CLS i PRINT AT 2,6i BRIGHT i»" VOER

NA ELKAAR IN "I BRIGHT BlAT 6,0; "Stand
r B, 0; "Stand

:te thvr h- ENTER"
B0 INPUT "tdrooQ= "itdl INPUT "tnat=

90 IF td>49 OR td<0 OR tn>49 OR tn<*
R td<tn THEN GO TO 70
100 LET k=td»4-Hi LET ed^etk)
110 LET k=tn»4tli LET en-e<k>
120 IF INT <(en-2/3*ttd-tn>>/ed*l00><

THEN RESTORE : GD TO 70
130 CLS ; PRINT AT 8, 2j "Rel . vochtlgC

d- "j BRIGHT liINT l((en~2/3«(td-tn) )/
»1001«100*0.5>/100j" X"; BRIGHT

26.25,34. 12,26.5,34.63,26.75,35.14,27,35
.65,27.25,36.19,27.5,36.73,27.75,37.27,2
8,37.8, 2B. 25, 3B. 36,25.5, 3B. 93, 28.73,39.5
,29,40.06,29.25,40.65,29.5.41.24,29. 75,4
1.84,30,42.43,30.25,43.06,30.5,43.68,30.
75,44.31,31,44.93,31.25,45.59,31.5,46.24

9.62,33,50.31,33.25,51.04,33.5,51.76,33.
75,52.48,34,53.20,34.35,53.96,34.5,54.72
,34.75,55.48.35,56.24,35.25,57.04,35.5,5
7.83.35. 75,58.63,36,59.42,36.25,60.26,36
.5,61.09,36.75,61.93,37,62.76,37,25,63.6
4,37.5,64.51,37.75,65.39
220 DATA 38, 66. 26, 3B. 25, 67. IB, 38. 5, 68.1

,3B. 75,69. 02. 39,69.93,39.25, 70.9,39.5, 71
.96,39.75,72.82,40,73.78,40.25,74.79,40.

',45.25.97.15,43.5,98.4,45.75,99.65,46,1 "

(0.9,46. 25,102.25.46.5, 103.55,46.75, 104.
18,47, 106.2,47.25, 107.58,47.5, 108.95,47.
'5, 110.33,48, 111.7,48.25,113. 13,48.5, 114

150 GO SUB 2000
160 IF q»-"J" OR q«="j" THEN RESTORE :

GO TO 70
170 STOP
1B0 DATA 0,6. 11, .25, 6. 23, .5, 6. 34, .75, 6.

46,1,6.57,1.25,6.69,1.5,6.81,1.75,6.93,2
,7.05,2.25,7.18.2.5,7.31,2.75,7.45,3,7.5
B
190 DATA 3. 25, 7. 72, 3. 3, 7. 86, 3. 75, 8, 4, B.

13,4.25, B. 28, 4.5,8. 43, 4. 75,8. 5B, 5, 8. 72,

5

.25,8.88.5.5,9.04,5.75,9.2,6,9.35,6.25,9

.32,6.5,9.68,6.75,9.85,7,10.01,7.25,10.1
9,7.5,10.37,7.75,10.55,8,10.72,8.25,10.9
1,8.5,11.1,8.75, 11.29,9,11.47,9.25,11.67
,9.3, 11.87,9.75,12.07,10, 12.27,10. 25, 12.
49, 10.5,12.7,10.75,12.91, 11,13.12,11.25,
13.35.11.5,13.57,11.75,13.80,12,14.02,12
.25,14.26,12.5,14.5, 12.75,14.74,13,14.97
,13.25, 13.3, 13.5,15. 48, 13.75,15.73, 14,15
.98,14.25.16.25, 14.5,16.51,14.75,16.78,

1

5, 17.04,15.25.17.33,15.5, 17.61, 15.75, 17.
89, 16, IS. 17, 16.25, 18.47, 16.5, 18.77, 16. 7S
,19.07, 17,19.37, 17.25,19.69, 17.5, 20,17.7
5,20.32,18,20.63
200 DATA 18.25,20.97,18.3,21.3,18.75,21
.63,19,21.96,19.25,22.32,19.5,22.67,19.7
5,23.02,20,23.37,20.25,23.75,20.5,24. 12,
20.75,24.49,21,24.86,21.25,23.26,21.5,25
.65, 21.75,26.04,22,26.43,22. 25,26. B5, 22.
5,27.26,22.75,27.68,23,28.09,23.25,28.33
, 23.5.2B. 96, 23. 75, 29. 4, 24, 29. 83,24.25,30
.29,24.5,30.75,24.75,31.21,25,31.67,25.2
5,32.16,25.5,32.64,23.75,33.13,26,33.61,

GRAF I EKEN

(Ten Berghe, Zwolle)

citeit. Het is Molledig menugea tuurd. Bij
de start knippecen bepaalde letters. al3
uitnodiging om een ervan Ce kiezen. Op de
vraag die nu wotdt geateld, antwoord je
met "Gaa" of "Elektra". Nu kun je invoe-

£out op een vootgaande cegel, heratel je

ma and op waar de fout zi. t en druk ENTER.

Ileb ]e eei
dan Kan ji

afdcuk vai



Illlllllll list

. EPSON-code;

27,75,0,1. De eerste drie ecvan stellen

sominiqe nrinters draaien l/72ste o€ 21&de
men : dat reken je oro (ceqelt van drie)
en POKE op de aerate drie adresaen, de

codes schakelen de pcintet in grafiacne
mode, enfcele dichtneid ("single flanaiCy"

. ESC " elfde
l ooii op a(3rea9en 64970,

in 985. Op beide plaatsen kun
I nodig, de codes voot je eigen

1000 CLS
1010 FOR n=l TO 12
1020 LET y«(n!- M

1040 POKE 23658,8
1050 PRINT BRIGHT I;

1070 IF 9»="6" OR g*="E" THEN GO TO 1070
10B0 GO TO 1060
1090 POKE 23658,0
1100 LET a«="Het verbruik van "

1110 LET cl-"ov« fle> maand "

1120 IF g*-"G" THEN LET g*= M GAS " s L

ET v»="Kub. m": LET i«="GAS"
1130 IF g«-"H N THEN LET g»="ELEKTRA "i L

ET v»=" K.watt/u"i LET i»-"ELEKTR"

USB PRINT BRIGHT IjAT 0, 0; a»;gt : c», . iOT

3,IB|V«
1160 FOR n=l TO 12
1170 LET f=0
1175 IF INKEY«<>"" THEN 60 TO 1175
1180 IF n<10 THEN PRINT BRIGHT 1 ; AT n+2,

1190 IF n>=10 THEN PRINT BRIGHT IjAT n+2

1 PRINT BRIGHT li FLASH liAT n*I

i IF INKEV«="" THEN GO TO 1225
, BEEP .01,20
' IF CODE INKEY«=12 THEN GO TD 1

1230 LET t«<f>=INKEY*
"

} OR CODE tufi
HEN LET t»<«-" "1 GO TO 1230

RINT BRIGHT 1;AT n+2,9st«
F INKEY»<> ,,M THEN GO TO 1260

IF f<»2 THEN GO TO 1210
I LET y*lr : LET i

1B.0:'

'RINT BRIGHT IsAT 19, 0f"
= "l INVERSE ts"0 M

; INVERSE 0; " , GOED
- » INVERSE 1:"G M

: INVERSE 01

,

1320 IF INKEY*""G" OR INKEY«="g" THEN LE
,0 TO 2030

1330 IF INKEY*="0" OR INKEY*="d" THEN LE
T u»=" " GO TD 1350
1340 GO TO 1320
1350 LET *'l

>R1NT BRIGHT 1| INVERSE 1;AT 21.0!"
Geef net numner van de maand"; INVERSE

1370 IF INKEY«="" THEN GO TO 1370
F CODE INKEY*=13 AND f>=2 THEN GO

F CODE IIUKEY*<48 OR CODE INI

GO TO 1370
.ET u*«) = INKEY*
'RINT BRIGHT 1;AT 21,30;u*
iF INKEY»<>',,

' THEN GO TO 142

1430 LET f=f+li IF *<=2 THEN GO I

140 IF VAL u«<! OR VAL u«>12 THE
BRIGHT 1;AT 2I,30s" "l LET u*-=-

TO 1350
1450 LET t*

RIGHT
VAL u*+2,B+f ;" "

1510 IF INKEY«=" " THEN
CODE INKEY*=13

CODE INKEY*<4B

*=y«IVAL t

jAT 21,0;'

: OVER If

ID f>-2 THEN GO

I CODE INKEY*>57
THEN C 1510

1550 LET t«<fl-INKEY«
1560 LET F-f+1

> PRINT BRIGHT IiAT VAL u*+2.9tti
15B0 IF f<=2 THEN PRINT BRIGHT 1; FL

VAL u*+2,B++j" "

1590 IF INKEV*<>"" THEN GO TO 1590

GO TO 1500
1620 LET y*(VAL u»)

i GO TO 1300
2000 CLEAR 64607
2005 LOAD *"M"t l!"F
2006 POKE 23609,

2

2010 DIM x*(12,4>:
2013 DIM h*<4): DIf

IM q»(7)t DIM u»(2)
2014 RESTORE

i GO 1 1620

r+cat "code

y*<12,3>



INVERSE I

2015 FOR n-1 TO 12
2017 READ :<«im
2020 NEKT n
2027 LET k=0
2030 BORDER 6: PAPER 1: II

2035 PRINT BRIGHT 1;AT 0,1
"| INVERSE «i "nvoeren van gegovens";AT 2
,0; INVERSE 1;"S"; INVERSE 0;"aven naar
cartridge")AT 4,0; INVERSE 1)"L"; INVERS
E 0;"aden van cartridge") AT 6,0J INVERSE

rinten van gr
C"( INVERSE

' 10,0: "C''

IIGHT 1] FLASH 1

2050 IF
2055 IF

2060 IF
2065 IF INKEV*="G THEN LET K=3l GO TD 5

LET K-2: GO TO 5
000
2075 IF INKEY»="E' THEN RANDOMIZE USR

GO TO 6000
2005 GO TO 20IB
3000 CLS
3005 LET h»="
3010 PRINT BRIGHT 0,0j "Gee* het ja

3020 PRINT BRIGHT If AT 4,13,h»

3040 LET h=h*l
3050 LET h*<h)=INKEY*
3060 IF CODE h»th) 1 CODE h*(h)>57 T
HEN GO TO 3050
3070 PRINT BRIGHT 4,13;h*

iiir.N

30B0 IF t.<"3 THEN ,i) Tn 3040
3090 PRINT BRIGHT 1;AT 6,0i" Is hot

INVERSE 1}"J"|
INVERSE 0j" voor j

; INVERSE 0s" voor onni
3095 POKE 23658,9
3100 IF INKEY«="" THEN

THtN GO TO 3000
3120 IF INKEV«<>'*J 1 GO TD 3100
3130 LET •.»<! TO 6 > = it: LET s*(7 TO 10)-

:- - ir I r,t FILE '

INVERSE 0;CHR( 3'

wORDT NAAR MICRODRIVE GESCHREVEN.

'

3150 OPEN 4f "ni-'i tis«
3160 FOR n-1 TO 12
3260 PRINT "4;y»(n>
3270 NEXT n
3290 CLOSE M

umiiiii llisb

4010 LET am**
4020 PRINT BRIGHT HAT 2,0;"Wat Milt I

phalen",,,; INVERSE I;"G"; INVERSE 0;

'

",,,,! INVERSE l|"E"| INVERSE 0;"lektr

4030 PRINT FLASH 1; BRIGHT 1;AT 12,16;

4050 IF INKEY*="" THEN GO TO 4050
4060 IF INKEY*="G" THEN LET 6*11 TQ 3> = -

GAS"i LET v«-"Kub. m"s GO TO 4090
4070 IF INKEY*-"E" THEN LET s«(l TO 6)="
ELEKTR"! LET v*-"K.Hatt/u"! 50 TO 4090
40B0 GO TO 4040
4090 PRINT BRIGHT UAT 15,0;"Ge«f het it
ar welke U wilt 3ien."
4093 PRINT #0jAT 0,0
4095 IF INKEY*<V" THEN GO TO 4095

I LET H

' TO )

= 1

INVERSE li BRIGHT 1;AT 12, 12)

BRIGHT 1; FLASH 1;AT 12, 17+f;

i*=INKEY»: IF A«="" THEN GO TO

.02,30

INVERSE : IRIGHT 1 .12)

li IF f>=5 THEN GO TO 4185
THEN GO TO 4175

3 GO TO 4110
3 IF INKEYtO"" THEN GO TO 4tB5
3 PRINT »0;AT 0,0; BRIGHT lj" Invoer
at ? Druk Dp "; INVERSE I)"ENTER"| IN

4190 LET A»=INKEY»=
O TO 4200
4193 IF INKEYS-"" THEN GO TD 4190

4200 PRINT AT 0,0;,,,,
4205 PRINT «0)AT 0,0;,
4210 PRINT BRIGHT 1}AT
d Mordt nu geladen, I

A*=13 THEN G

4220 IF INKEY*< >'"

4240 FOR n=l TD i:

4250 INPUT «4;v»"

55 NEXT N
5B FOR n=14 TO 170 STEP i

60 FDR m=78 TO 240 STEP 1

62 PLOT m.ni DRAM 3,0
63 NEXT it,

64 NEXT n

0) " Het bettan

THEN GD TO 4220



5175 LET A-20
5190 FOR U-0 TO 11

5183 IF N=0 THEN I

N=l THEN PRINT f

5200 LET A=A-2
5210 NEXT N
3220 LET j=l
5230 FOR n=l TO 12
5280 LET 1 = INT (VAL y»(nl/3.7J
5345 IF 1>164 THEN LET 1-1M
5250 FOR m=l TO 13
5255 PLOT 48*n*16+«i,l + Il
5260 DRAW INK j:0,-l
5265 NEXT m
5270 LET i-j*tl IF j>6 THEN LET j-1
5275 NEXT n
52B0 LET t=0
52B2 FOR n=l TO 12
52B5 LET t=t+VAL y«<n)

MENU"; INVERSE 0;
5305 IF K=2 THEN PRINT #0sAT 0,0;"
on "i INVERSE I

; "ENTER"; INVERSE 0;

5320 IF INKEV*="" THEN GO TO 5320

O 2027
5550 IF

D 53B0
5369 GO TO 5320
53B0 PRINT #0;A

AND CODE INKEY«=] THEN GO 1

i";I200

?;CHR* 1(.;CHR* 70;CH

CHR« 10;CHR» 10;CHR» 10;CHR»

1: INK 6: CLS

6050 LET Z4=:

ELE" THEN PRINT BRIGHT

6100 LET Z«=ZS<
J GO TO 6130

1;Z*<1 TO 3) 1

1

I
BRIGHT ljflT 0,0;"Dn

«n toets voor MENU",
6510 IF INKEY*="" THEN GO TO 6510
6520 IF INKEV«<:>"" THEN GO TO 2027
6530 GO TO 6510
7000 STOP

llllllllll llisb

a=6460S TO 64367
s=0: FOR b=a TO a+7

) ei POKE ti.c: LET s=s*c
r bt READ cs IF sOc THEN PRINT

r=r+10; NEXT as STOP
: "bytes "CODE 64608,760
* 62, 42, 63,92,43, 197,229, 1,749
I 11, 0, 205, B5, 22, 209, 33, 59, 624
1 0,193,9,213,235,115,35,114,914

167,237,66,34,50,92,1,739

. 126,254,90,40,11,254,128,202,1

, 1B4, 25, 235, 24, 240, 10

DATA 28,

t'A i ft

b,25

DATA

DATA 226

.,221,

I DATA
I DATA
I DATA
I DATA

I DATA

1 DATA

> DATA
1 DATA
1 DATA

, 1,221,

4,78,221, 126, 0! 16 1,40, 57^687
79,221, 12&, 4, 25
221,203,4,38,203,33,24, 241,9b;
62,1,221,190,1,40,12,221,748
53,1,221,52,2,175,1

237,221, 126,

1

',2~1.

.126,2,254,0,40,771
1,221,53,2,24,582
>, 1,62,9,221,190,997

229,221,126,9,205,;

225,225,221,54,9,0,173,221, 113

203, 0,14, 56, 2, 24, 1 34,1 75, 60B
221 , 52, 7, 221 , 32, 3, 62, 32, 650
221, 190, 3, 40, 2.24.23B, 221, 939
54,3,0,229,221,229,62,13,811
203, 226, 253, 221 , 225, 225, 62, 0,

1



Illlllllll list

t DATA
) DATA

> DATA
) DATA

221,190,7,32,15,62,8,221,756
1 34, 8, 221 , 11 9, B, 62, 88, 221 , 861

190, 8, 40, 22, 62, 27, 205, 226, 7B0
253, 62, 75, 205,226, 253, 62, 0,113

4 205,226,253,62,1,205,226,253,1

1 24,179,201,207.30,201,207.30,1

1 201, 17, B, 254.33.16B, 80,1,762

1 DATA I

1 DATA I

1 DATA 1

1 DATA f

19,241,19,17, 19.19,19,556
',19,61,254,0,32,236,640
115,20,23, 14B, 100,0,0,607

670 DATA 0,75, 122,;
,156, 18, 220,

e

DATA 51,74,123,74,74,0,0,396
DATA 156, B2, 156,20, 18,0,0,43

75,122,75,74,75,0,0,421
DATA 220, B, 136, B, 220, 0, 0, 592
DATA 58, 50, 10,74,49,0,0,201
DATA 82,90,94,86, 146,0,0,498

DATA 0,60,80,80,80
DATA 0,50,74,122,7 ,73,0,0,393

DATA 0,51.66,51, IE 51,0,0,229

9,0,0,323
0^92, 136,136, 136,72,0,0,572
0,73, 106,122,90,73,0,0,464
0,146,82,82,76,140,0,0,526
0,115,74,75,74,115,0,0,453
0,204, IS, 144, 18,204,0,0.588

1 DATA t

1 DATA t>

' DATA C

» DATA i

1 DATA t

1 DATA 6

I DATA
;

1 DATA I

I DATA

1 0,0, 0,(

n-

1,235,80,22,23,220 215,816

1050 DATA

8, B7, 238,0,
', 140, B, 92, 14,0,71, 192,604
>2,B7, 113, 14,243, 13, 33,23, 71B
18,30, IBB, 252, 118,27,3,19,835
62,0,0,0,0,0,0,62

KEY-IN UTILITY

.ntypen valt wel ti

uitgevoerd.

Regal 10 wardt

voeren, die een lager nummec hebben dan

gebruikt. Dus 100 RANDOMIZE FN k("10
STOP") geelt problemen. De oorzaak Iliac-
van is, dat de Dele BASIC, de uariabelen,
reken stack: en:. allemaal opsclmiven

,

vanaE regel 10, Bij terugkomst is regel

min3tens de Eoutmelding "Nonsense in

leperking. Eenvoudige direkte
WLjrrieii goed uitgevoerd.

ilngen nodig, de interne rekenregiaters

en duidelijke Eautmelding . Maak net dus
liet te moeilijk. RANDOMIZE FN k<"9000
IIRCLE i,i,i: RETURN"): GOSUB 9000 geeft

HEXEMME

le hand liggende toepa;

typEouten geattent



minimi iiisb

listing met keurlge DATA atringa en een

De DATA beginner! altijd op cagel 1000
Eerat wordt de naam vcor de CODE fill

Vervolgens worden per regel a bytes ii

opgenomen, zodit de data van regel 1191

ingevoerd

net echter uel handig cm bij lis

uitgedacht heett. Vandaac.

1st
ijg je

listing 2 en 4 samen.
een file "keyin"CODE

: moet DEF FN k[aS)=USR
6536S beschikbaar zijn. Keyin is volledig
verplaatsbaar. De printbuf Let voldoet ook
uitstekend. Dat ia voor 12a gebruikers
wat minder gealaagd, heb ik begrepen.
Zurg wel, dat de USH uit DEF FN naar het
begin van de routine blijft wijsen.

is, kun je dit aangeven ala je een atuk
code verplaaLst hebt. Staat allea op z'n

:e samen ala 1 ptogramma, Ik hoop dit nog
:egelmatig te gebruiken voor bijdragen

Bsembl *-r-

LD HL,(I5C44) ;Bewaac
PUSH HL ;PPC, SL

CD HL,tt5C46) ;NXTLIN.

CALL (16B0 ;Clear Eline
LD A, IFF iPrint to Eline
CALL 11601
LD HL,(t5C0B) rDEFADD

INC ML string.
LD

LD

D,(HL)

C(HL)

LD B,(HL)
I203C invoeren in

ID** (IY+10),1
Eline.

7,(IY+1)
LD BL.IiScsa)

(I5C5D) ,HL
CALL *19FB Teat regelnr.

JR Z.EXEC Afwezig?

IN LD (I5C49),BC Een copie van

EX
HL,(#5C5D)
DS,HL

de ROM.

;:!!.;,

HL,H555 de invoer

HL,(#5C61)
SCF

HL.DE volgende^ege
PUSH HL Moraal: gebrii

CALL I196E

nog eens nodig

PUSH
CALL
POP
LD

DE
(1655
HL
(I5C53),HL

INC
HL,(*5C61)
HL

LD°
R

HL, (I5C49)

LD
SC



EXEC

BACK

HEX — 1 s

> REM FUNCTIES

I 1*(1-16*INT

-CHR* f4B*i*

40 DEF FN f

45 REM EINDE_FUNCTIES

S5 REM PROG HEXENLEZER

80 PAUSE

N*(2) _,.,„ THEN
LET i- >AL
ERASE ;N»<3 TO >

jn»(3 TO >

CODE
;i;n* 3 TH

CODE
n«<2! THEN

SAVE n»

105 REM END_PROG HEXENLEZER
110
115 REM PROC LEES_DATA
120 RESTORE 1000
175 READ n», begin, lengte
130 (SO SUB 300
135 PRINT "Code:""n*i

" CODE ";begin;", M
i

140 LET einde=begirvt-lengti>

III II list
145

LET -tout=0
155 FOR i=1010 TO

READ aS
165 INPUT ""

LET p*=STR* i>*
" DATA '•'+

175 PRINT tt0;p*
IB0 GO SUB 325
185 FOR j=0 TO 7

THEN :

60 TO 225
195 LET u-FN d a»<j»2

PRINT p*;FN H*(son
LET fout-1

NEXT i

INPUT •"

IF (out THEN STOP
RETURN

(EM END_PROD LEES_DATA

CLS : PRINT

HEXENMEESTER. 19B7 I

REM PROC INITSO
LET som=INT ( /256)
LET snm=som*i 256«s
IF som)255 TH
LET snm=sc.m 25*

RETURN
REM END_PRDC IN TSDM

REM PROC SAVE B SIC
FOR i-410 TO 610 STEP

RANDOMIZE F
NEXT i

IF NOT d THEN
SAVE n* LINE 55



VERIFY
STOP
SAVE r

LI -»t i ng 3= HEX-m«ka

410 REM FROG HEXENMAKER
415 GO SUB 300
410 FOR i=l000 TO 1200

STEP 10
423 RANDOMIZE FN k<STR* I

430 NEXT i

435 PRINT "Maah Code-files'
440 GO SUB 260

le=begin+! engte

INPUT
PRINT "CODE
INPUT

GO TO 460
PRINT
LET e
LET j begin

495 LET i

"<-STR» t

RANDOMIZE FN k

505 FOR i

LET a*=STR* i+
" DATA

GO SUB 325
FOR j=j TO j*7

GO TO 555

595 PRINT t

1 EN0_PROG HEXENMAKER

1 "l:Leyln",fe536B, 156
> "2A445CE52A465CE5:5D"
I 'T.A555CE5CDB0163E:98"
\

• ,FFCD01162A0B5C23:A5"
( -L:~-3rTSE2356234E:C7"

lllllllll Hist

'FD360A01FDCB01FE
B3"
35"1060 DATA

1070 DATA .?,-rl B3C225D5CCDFB EC"
10B0 DATA l''7SB1285!ED4349 76"
1090 DATA 5C2A5D5CEB215515
1100 DATA 'E52A615C37ED52E5
1110 DATA '6069CD6E1 7200600
1120 DATA 'B819CDES17C17S>3D
1130 DATA 'Pi;i2B28C503030303 43"
1140 DATA '2BED5B535CD5CD55
1150 DATA 16E122535CC1CS13 E9"
1160 DATA 1 2A6 1 5C2B2BEDBS2AI 9E

"

1170 DATA '495CEBC1702B712B 2b'
11B0 DAI H '732B72F11S03CDBA

' 1 BE 122555CE 12246
IB"

1200 DATA 5CE122445CC9:B2"

(VERVOLC CASSETTE-SWITCH-, BLZ IS)

Men ken oak e en 40S2 toepaaaen. Dan licht
de laat Q pas op wanneec alle IC'3,
voor d nle t-uitgang, hoog zijn

. dat waneer 1 IC bekra
wordt, de LED dooft.

Ret sig aalge ibeltB.

I
gaal erker.-

dlent alii
aignaal door de LED in het Erontpaneel

oppoetaer.

Het enige aEwijkende la de induktieapoel

.

Deze ia geapneld op een kunststoflien
spoel van de naaimachine. Ala draad heb
ik de wikkelingen uit een oude trato ge-

ze wordt gemaakt tuasen direkt n;
computer of via de oppoetaer. B:

inschakelen van de oppoetaer wordt
Q bekrachtigd en opent Ql . Hel

tuasen de i

van 12 V ingebouwd.
Bij de tekening van
ook het vooraanzichl
LED-aanduiding geef 1

'ermelding: ELEKTUUR, sept. 1983. De
:
is hopelijk nog te verkrijgen. voor

ratelwijae verwijs ik naar Elektuur.



I cassette service

BOEKEMSERVICE

voor da lexers van do
er d

.,, betref
'*• 3

h

programma 'a

GIOS

„ steedf M „

nbied n, die
extr voordelit zi n.

5 Utilities voor ... El .27 , 50/550
BASIS lAbonnee: f 1.22, 50/450

;-03 Special 3: Utilities 1:

COPY-A4 .COPY RS232. screencopy
voor Centronics en RS232.
4 uttlitles voor. ..fl. 15, 00/300 i

IBASISJAbonnee: fl. 10,00/200 [

1-01 QSAVE laadt/aa\

( BASIS lAbomec:

I BASIC in M/C
..fl. 15, 00/300 BF
fl. 10, 00/200 BF

Ijs fl. 39,00 pec stuk

Veriamelcaaaette met de program- Sinclair QL nu:El. 5. 00/300 Br
ma's uit SINCLAIR GIDS no. 1+2. QL-B2:Machine Code programm ng on the
Spectrum fl. 17, 50/350 BF 5,00/300 BF
Basis)abonnee : El. 12, 50/250 BF

clair QL nu:fl. 5,00/300 BF
the QL

prograima'a uit de SINCLAIR GIDS nuttl. 5,00/300 BF
3+4. ZX Spectrum:£l. 17, 50/350 BF QL-B5:Word processing with t e Sinclair
Basisjabonnee : fl. 12, 50/250 BF QL nu:£l. 5,00/300 BF

QL-B6 :Deak-top computing uit
clair QL nuifl. 5,00/300 BF

prugramma's uit de SINCLAIR GIBS QL-B7:Making the moat o£ the Sinclair QL
no.4:ZX Spectrum: fl . 17, 50/350 BF nuifl. 5,00/300 BF
Basislabonnee : fl. 12, 50/250 BF

Deae QL Boeken vooc abonneea fl. 12,50
/250 BF.

uit de SINCLAIR GIDS no.5. BASIS-Abonnees deze QL-Boeka ;fl. 10,00
ZX Spectrum : £1.17,50/350 BF /200 BF.
Basialabonnee : fl .12 , 50/250 BF

BOEKEN ZX SPECTRUM:

PROGRAMMING COURSE for the ZX-
Spaefegjji (500+ pagina'a I!)
mi: "VerkapL, ttl. 20,00/400 BF
(BA3IS)Abonneii :fl. 17,50/350 BF

itelling fl. 2,50 <

aalkaart) op giro 5109074
LAIR GIDS, Baarle Nassau,
k: 000-1592677-34 tnv.

:en|fl. 8,75/165 BF)



2. De OR-fur

Ook bij deze functie wijkt BASIC-logica
aE van de machinetaal. Vraag je in BASIC
bijvoorbeeld : print 128 OR 1, dan krljg
je 1. in code levert diezelfde vraag, 129

net overeenkomatige bit in byte 2, dan
wordt het overeenkoma t ige bit in net re-
sultaat-byte geset. la een bit in geen
van beide bytes geset, dan wordt het

128 =10000000
1-00000001

OR 10000001= 129

LD 8, 6,
LD C, A 79
RET 201

irden die je wilt OH-en. Je voert
let commando : LET C = USR NN,

geheugen wilt hebben, dan kan dat op twee
manieren. Ofwel zet je de AND-routine in
de ODG "A" en de OR-routine in de UOG

een voor jou veilige plaats in het

ze te gebruiken doe je POKE NH+2, 230
voor de AND-f unctie , of POKE NN+2, 246
voor de OR-Eunctie. Op deze manier heeft
de Spectrum er twee functies bij, ten

ult»

al wordt C = 1.

Illlllllll SEriE

I van de functie A OR B Itc

Irukking op zich zijr
LET C = A OR (B=D), Eeri

arde
reaultaat daarvan, A oC 1, wordt aan c
toegewesen. Indian, in het bovenstaande
voorbeeld, B gelijk is aan D, zal C de
waarde 1 Krijgen. Verachilt B van D, dan
wordt C gelijk aan A.

Je kunt op een regel zoveel OR-functiea

C = A OR B OR D or E OR F ...

. nlerbij ia dat C alechta de
ran A zal aannemen indien alle
lermen tegelijk nul zijn of, als
litdrukKingen gaat, indien al de

:-fui an je heel eenvoudig

IF-statement die voorwaarden met OR te

vinden indien een van de voorvaarden
vervuld is. Op die manier heeEt de
QR-functie in weaen dezelEde Betekenia
ala het voordje "of". Na de regel IP A OR
B OR C OR D THEN ... zal actie warden

aEhangen. stel. lepaald progri

Eoutmelding worden afgedrukt, op i

die in een variabele "POS"
bijgehouden. Oie voorwaarden
gecodeerd worden ala volgt : LET 1

POS OR VIND. Indien namelijk ""

"POS" en indien



Illlllllll seriE
3. De NOT-fuf

De NOT-functie is een van de n

eenvoudige £unctie3 die een computer kan
beiitten. Het ia een gewone omkeer-
functie : indien e<

In de uitdrukking LET B - NOT A zal I

vorden indin A van nul verschilt, en
B e6n worden indien A nul ia. De logica

de inlioud van de variabele A (of naar de

plaata van A Han staan). Die inhoud wordt
geevalueerd ala 1 Cvast' of A 00! of
( "onwaac" of A = 0). Dan uordt, door de

De logica tent naaat AND, OR en NOT, ook
nog da functiea NAND, NOR en XOR. Een
daarvan kent de Z80~processor van de
Spectrum ook ! XOR. Die wordt soras ook
EOR genoemd.

1 HAND Y Q

ijk

L bytt

cijfer 0) in een prograr
je dat vervangen door de uitdrukking :

NOT PI (keyword PI). Aangezien PI <> 0,

13 de ultdrukking (NOT PI) onuaar, dua

neemt 2 oytea In bealag, net getal

acheelt dua 'elke keer vijE bytea, en

daarbij komt dat de Spectrum le ook nog

verwerkt de Spectrum ook ala de waarde

houdt in dat

wotdt de

De NOR-functie kan gesimuleerd uorden
door de uitdrukking : NOT (A OR B). Ze
houdt. in dat het resultaat "waar" is

IP regen AND uit AND HOT plu 1

door de uitdeukking : (A OR B) AND NOT (A
AND B). Ze houdt in dat het resultaat
"waar" la indien 6f A 6£ B "waar" is,

voor "exclusive" : het ia een OR-funetie
die een voorvaarde uitaluit.

waarde 1 aannemen, indien de drie
vooruaarden tegelijk 1 zijn, dat nil XOR Y 238, Y

LD B, 6,
LD C, A 79
RET 201



Illllllll

lorwaarden al;

5 REM
LOGISCHE LIITDfiUKKINGEN

10 INPUT BRIGHT li INVERSE 1|"
CGIETALLEN OF C5JTRINGS ? "

; A*
20 IF A*-"G" THEN INPUT "X» "|

30 I fl»="S" INPUT i

LEN )

*- OR LEN Y« 3 THEN GO TO 30
00 GO SUB 70i GO TO 10
50 REM HOOFDING AFDRUKKEN
60 REM VOOft BEIOE GEVALLEN
70 PAPER 4«(A*="5")i BORDER 4i

BO PRIN"
: 9j cls

l»="S" THEM GD TO ISO

130 PRINT ' MOT
14i"-"lTAB 2
140 PRINT "
14,yjTAB ZO|
ISO PRINT •'

14]y|TAB 20]
160 PRINT "
KtiyiTAB 2fi|

170 RETURN
1B0 PRINT " 1 i:

TAB 14|yiTAE 20|
AND NOT V
190 PRINT "
AB 14iy«iTAE 20

1

200 PRINT

"

AB 14ly»lTO0 20

1

10 INPUT
20 PRINT '

EXOR"

I LOGICA

NAND

< B) AND NOT '

lan jullie, om dit all.

I EDIT-mode

n net orginele Engelse handt
,US THEE wordt met geen hoi

gesptoken

ECHT handb!
feit dat dil

ook zonder die keypad ging.

zie je aUeen een Knipperende cucaor dua
geen K,r,,G en e van deabetcef Eende modes,
zoals ue kennen van de 4SK-Spectcum/mode

.

Toch heeft de EXTENDED-MODE een functie
in de 12BK-mode.

lijv > liXTEP MODE in
!ld de T

gevolg van die handellng.

EXTEND MODE

EXTEND MODE -

EXTEND MODE -

meet le:

ida' ontdekki
i, schcijf net

: BcengL de cursor naai
' jin laatste regel.

:«ijdect wooed o£ i

icHt VOOH de cursor
:Wijde«t wooed of i

i ontdekken. m ieder



CHEETAh

volledig polyf

andai

keyboard heeft een

speelbaar. U kunt dus
.le handen akkoorden

dec dat de helft wan de

MIDI KEYBOARD
n feite hee£t U dus de beschikking o»i

octaven. De "SPLIT" (want het in et

g. split keyboard : het klavier kan
wee deien wocden gesplitst, die elk et

loudt

yboard alleen all

bruikt kan worden. Dil

yboard geen ge Luidei

"HOLD'-functie,

toetsen uorden

loor op de
raardoor er
i "PROGRAM"

ingedrukte

de drie

ibord een octaaf
heneden verpla;

pit.
lelEt

ichtet helEt de solo spe<

tweede functii

16. Deze

"CMAI

ELS" (kanalen)

scliillende appataten. De goedkope aynthe-

kanaal het keyboard staat ingesteld. Als

drums worden bestuurd.

keyboard:

als bij h

el

ellen van de "OCTAVE"
tyboacd eerst in de

ROGRAM"-mode zetten, en dan in stappen
n 1 het kanaal instellen. Ook hier
ldt weer dat de reenter toetaen raoeten

HANNEL UP" en "CHANNEL DOWN" staan.



Illlllllll Lesb

(".

hlllende progr;

een bepaald geluid ("tfoics") in te

"voices" aancoepen, die weet in LS stel-

"PROGRAM UP" en "PROGP.AM DOWN". Bodtd lj

bewerkelijk is, waardoor u ondei

COMCLUS I

e

ei ;

>dule
of I

>en leuk keyboard, da I

weinig geld (£ 399,-)
pen leuk muz!

keyboard kan ook in combinatie met de
lusic Machine van RAM gebruifct wotden.

het betreffende veld activeren door

dan op "SPACE" te dcukken.

of u een bepaald geluid op de reenter of
de linker kant van net keyboard wilt
apelen. Met bet "SELECT SOUND "-commando
kunt u bepaalde geluiden EDITen, en ze

regelen, en due niet de frequent ies. De
volgende Easen kunt u in3 tellen:

- ATTACK RATE = hoe snel de toon net

van een toeta (ineena of geleidelijk)

- ATTACK STEP = instellen van het

geluid geleidelijk aanzwelt (1-15)

na de ATTACK [lags decay rate geelt groot
verscnil tussen top an dal )

.

- DECAY STEP - inatellen van
tussen de atappen (1-15). Di
zo beat op on9 test-e*emplai

I 1 M I INTERFACE

tan wilt sluiten op de

InterEace heeEt. Om

( ineens of geleidelijk)

aange9loten op de recorder-uitgang , die

Spectrum, waardoor de moge .1 i jkheden nogal
beperkt blijven. Zo kunt u maar drie
tonen tegelijk laten klinken, wat erg

software die blj de interface zit, 'werkt
uitstekend, en Is vrij makkelijk te

Hadat u de software heeft ingeladen,
verschijnt ar een menu op het achertn. met
de verschil lends mogeli jkheden . U Kunt

Met het vierde commando ["EDIT PITCH")
kunt u de naot in acht atukken delen, en
per deel het tfrequentie-patroon

- DELAY = tijdaduur voordat met Qe repeat
functie (zie verder) moat worden

de toonhoogti
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- REPEAT - aantal keer dat de lua vanaf
DELftY moat worden herhaald, en dua hoe

atrakke toon, een toon maken die
verandert van toonhoogte, en zo een

Net vi jfde commando maakt lie t mogeli jk de
rutsgenerator te gebmiken. Het commando
heet "MIXEN" en is eigenlijk duidelijk
genoeg . U kunt ootc de toon en de ruis

jat als u aan het wiel draait, t

:oonhoogte lagec of hoger wotdt. Op des

nariiec is het mogeiijk om bindingen !

effect te cceeri

ijkheden om allerlei ge:

nogelijk-

)o«ld 3s

ijkgraaf)

EDUCAT IEFJES

ciec: Uitg. NIB

weyyesaved en Baaje, de computer, t

bekend, kan de leeclingenadminis t

i

ev, bi]gewerl
pittige lesji
gcoepen van

iij de aanslag. Tegei

ADRBSSEN [vervolt

UITGEVERIJ MftLMBBRG,
POSTBUS 233,
5201 ftE 's HEBTOGENaOSCH.

Jfc£
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SNE£L_ EM F=-RECiesREKENEN MET" DECzxei dececu -z.

HAN VAN ABBE

: aug/aept-nuininer 19B2 van ZX Compu-
itaat sen foto van dr. Frank O'Hara,
tends wiskundige, terwijl hij trota

rte- priemgetal 2**44497-1 toont, uitgece-
ken 1 net de ZX81.

Hot artUal v-ermeldde alleen dat hij sen
100 bytea groot macninecode-programina

: de decimale repreaentatie van gcote
iten van 2 hiervoor had gemaakt, zon-

n: 95 cijfera bestond en dat de ZX81 met:

U'H ara's programme 2 uur en 31 minuten

bl .algeuorpen en via
happen de routine van iiij.2 ge
2**44497 in 1 uue en 36 minuten berakent.
Die routine bevat 103 bytes; 66 voot het
rekenen en 37 voor de pcintout. Recent
neb ik een 57+39-96 bytea lange routine

male atelael ia in machine!
makkelijk: een 1-bit vei

In 1 byte komen dan 2 cijfers (digits)
t/m 9 te staan en bij rekenkundige bewer-

mal Adjust Accumulator-instructie DAft

(hexcode 27) en van de CARRV. die geSET
uotdt als net decimale resultaat>99 ia.

op 3 plaataen in de routine van fig.

5

toegepaat (Sinclair Gida 3). Voor de goe-

> FP-getal van de zxai
•127-1

: 8 cijfers
ig-

i MC-RTN wordt
(H.

angeroepen in
De printout gebeurt via cegel 6, waardoor
Met mogelijk is met CONT ateeda de vol-
gende paginal 'al van de uitkomst af te
lezen. Van N>2295 at bealaat de printout
meer dan 1 pagina.

rx .'» .« xc PROGRAMME «.

-ftNCTBt-~0 i
||»S^00SUB^7RNg|

L'

POKE ?* SCROLL. &
., :'33LEN

DS

6 RiJND J5S il

In fig. 2 staat de MC-RTN voor de bereke-
ning en printout van 2**N. De eigenlijke
berekening wordt voorafgegaan door de be-
paling van het aantal bytea (M) dat hoog-
stena nodig ia om de digits -2 per byte-

voudige forraule M-N'B/53+1 afgerond.
Hlerdoor begint de printout mat 1,2 oC 3
nullen en van H=1282 af neerat dat aantal
'leading zero's' geleidelijk toe oplopend

jebruik van de Floating point Arithmetic
nogelijkheden van de CALCULATOR-RTN. Die

- en 53 op e ~
uSd £ ,,53d ;

CD1D1S/3E3S/CD1D15. Daarna wordt de

gebruik code 30 STK-DATA met de dat;

'an de
len op

5001 hex en wordt de laatste geCLEARde
byte geSET op 01. Het adree van die hoog-

op adres 4036/7 opgeslagen.
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zich bevindt

as 5001 1 /m 5OO0+M hex) be
bij zich zelt opgeteld. yt

i de hoogste byti

doorlopen en de

ronde de ROM-routine
teUsntale de instmc-
-loop N-maal te hebben

lomatisch geSET op 5000

CIO* *|

*T-uj*iG '•

1:18! gBS
HMIA *tl-LO-iilfc

!B
S a!

aangeroepen in regel 6 geeft na BHTERlng

de uitkomst weer. Hat commando COPY set
die pagina's met sen printer op papier.
vuot herhaling van net printen van net
resultaat inoet -107B/C weer op 0050 vorden
gebracht bir . door POKEn wan 16507/8 met
reap. en SO. Daarna RUN 6 of GOTO A na

; 5000 hex af te trekken, net aantal
, van 2*'N door dit weer met he
"leading zero's" van de printout"

,13d,

lo< alt
l"2.

ijd
g mogelijk

nodig hebben. In de Betreffende subrou-
tine zijn dat 62 T-cycles. Bij gebruiK
van PUSH AF/P0P AF ipv. EX AF/A'F' zouden
dat er 75 zijn en dua 211 langere tijden.

e MC-RTH werkt ook in SLOW-mode waarbij
de rekentijd NIET 4-maal die in FAST-mode
is, zoals met PUSH/POP in de M*-loop net
geval zou zijn. Dankzij de EX AF/A"F* in-
atructies worden de routines gcotendeela
in FAST-mode uitgevoecd en daardoor ia de
rekentijd "alechts" eulra 60* c

eldei
prefe-

'-
»ss ftffi&Ei

H RESULTOST
UflflROCN U0N N

N TIJ0

idtiPl

DIG
LSHT5TE

63?77£

HIP
E
i| «14037£



I
BASIC PROGHSWIP, «..NS

REM • .A5 CQPY 70'ro ) Ct.£flfi

?ti.?ba* POKE SuN ilt,0*F?-?H
.. :.-..-..

wd usn'Ioeii
INS USR 1BS7?

fa.
::if:Sfi

i! ts syss
r
«fcU

UUM!& [[, ii
LW8 »""»"

C»LCU^«T5
: n[> nb bvtu *-..««

snMsira* 11 H:iJI?
al *""

M
ilEi-

"**

iIHHll l3 ^iBr;'"^
1""^* 1-^

1 It H ••i'
:
C'S*«s"«"

NO-IHI
:!|!::S! f |

**

fa,. ill® tir ***•»««

Illllllll seriE

tine in regel 6. E enala bij 2**N print

an de uitkamst, ter-
agina's uocden vaatge-

legd op papier, /a a£ N=2306 beslaat de
printout meer dan pagina. Hernaling van

dig: ENTER RAND US 16570 gevolgd door

tarten op adres 4036/7
maac voorkomt net nders benodigde PEEKen

In fig. 5 staat de machinecode-routine
van 2**NS die in regel 5 wordt aangeroe-
pen. Voor het veryelijken van de5,e routi-

itellen

met 1 byte op AD-LO-DIG gevuld met 01 en
dat uordt pas na 7 ronden een getal van 2
bytes: 0128, na 14 ronden een van 3 bytes
016384, enz. Me doen dus vooral in het

lij de opte.lling

waarmee de NR*-loop in de volgende ronde
moet beginnen, wordt steeds dan verboogd
met 1, ala de laatste byte van de optol-
ling een carry geeft. Bij die laatate op-

DEC DE (adres 40A5) DE=Q0O0, uaardoor de
loop wordt verlaten.HL wijst dan naar het

rootine-gedeelte op de adreasen 40AA-
40B1. De instructie DEC HL op adres 4OB0
voegt een lege byte toe "aan de onder-



loop nadat die loop N-maal is d'oorlopen,
altijd verlaten wordc met 1 byte teveel,
onaf hankeli jk van de uaarde van de carry
flag. Het adrea van die lege byte wordt
opgealagen in STORE-BEGIN (adres 4036/7).

na.4 j 5r
c
ewele

N BESULTOflT

" M I ?
E
g!5

E
010

L
?
S
S!S

E

ialt I

SB ia*aS76
lasssn & «7776

seoa it

3S07JBB
J!
152

1 V
aasees*

sa*a37o

lllllfl

6S53S la*
B5*saaa

ia7ae
lJi367S
9573363

gelijk aan die van RTN-N (M*-loop) . Omdai
het aantal bytes dat gemiddeld tnoet war-
den opgeteld nu per ronde M/2 is, i;

2**NS tueemaal zo snel ala 2**N. De re-

lordei

:ele
Jig. 6.

Het adrea van de laagste twee di
AD-LO-DIG is, anders dan
vast: STORE-END op 6PPF. In

een ruimte van 9864 Bytes d

CLEARed'. Dit aantal wordt bepaald

komen: 19730 bij de maximal N van 65

De PRINTOUT-routine is geli

AD-LO-DIG. Zoals al uiteeng
STORE-PTR (PTR-pointer) met
de lege byte, direkt onder de eind

INC HL op adrea 40C7. Herh
printout -zoals eerder beap
U5R 16570- 'SET de STORE -PTR weer
STORE-BEGIN.

uorden bepaald door Het adrea, opgeslags
in STORE-BEGIN, at te trekken van 6P1

(28671 d) en dat aantal bytes met 2 I

vermenigvuldigen. Vanzelf sprekend ei

fig. 7, i de

llllllllll SERE

i*«Sa a liiSB9iSB6e*i6Sl

i"liB a 4253529E66S1.'-
825«S97ie"

-..-- 333775 loSSa 111151.^.
i713140*SlS3i35&e771*S6ia*liaS6B

-
.
.. ."-i-jl 26- i

Ba5SSiii5sS7ai33i55S*07»87Si5sSI

i bealaat sleehta 96 bytes, waai
>r het printen. De 6 bytes nodig
.ntout op eenvoudige wijze te kui

.en zijn begrepen in die 39.

j gezegd dat liet programina

55535. Toen ik klaar via met dit ar tikel
realiaeerde

lijk
maken ooH vee!

r daarove
de keer.

(H. v. A.)

- biz. 9, 2de kolom, derde atreepje na de
lommapunt; daar is weggelaten : de tekst
'deze string vormt het geheugen" voor de

22 LD-DIG-T

jopen dat u in deeze avlefering geen
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ZX INTERFACE

Ds aanwezigheid van een interface I

met 1 of raeer raicrodives maakt de
Spectrum een 3tuk krachtiger. De load
en aave tijden nemon onorm at. Een foes

andere computera via de RS232 poort of
dat er een netwerk met apectruma
onderling aangelegd tan worden via de
daarvoor aangeweien buasen. De R5232
poort kan ook gebruikt worden ora een

dan echter wel voorzien van een seriele
interface. De machinecode progtammeura
kunnen door de aanwezigheid van de

. interface op relatlef aimpele wijze de
BASIC van de Spectrum uitbreiden met

licfi om de nieuwe commando'!

bekend wordt ds 3pectrum bi

spectrum, namelijk: 16K HOP! + ASK RAM =

8K dan nog geplaatat worden? Het
antwoord luidt: Paging. paging is een
technLek waarbij stukken geheugen elkaar
overlappen. De interface ROM, ik noeni
hem vanaf nu de Shadow ROM, loopt vanaf

gespr Len ia de
"FFh.
ROM va;

kijken of hij het begrijpt. Ala de
Shadow ROM het ook niet begrijpt, wordt
een foutboodachap gegeven.

Hoe wordt de Shadow ROM ingepaged?
Meeatal la het zo dat via software een
atuk geheugen ingepaged kan worden met

wordt de Shadow ROM automatiach
ingeachakeld. Bit gebeurt dua
Hardwarematig, Om de Shadow ROM weer
uit te achakelen, wordt adrea 0700h
aangeroepen. dus aamenvattend zou je
kunnen zeggen dat de Shadow ROM wordt
ingeachakeld zodra adrea OOOSh in de

>rdt I ea 0700h in de Shadow
;eld

ROM die niet aan elkaar gelijk zijn.

ROM routinea rechtatreeks aanroept ia de

pcoyramma niet kan draaien omdat hij een
andece veraie van de ROM heeft. Een
oploaaing voor dit netelige probleem ia

routines die in de vorm van hookcodea
worden aangeboden. Zoals boven verineld,
wordt de shadow ROM ingeachakeld ala een

8, gevolgd door een databyte die de
foutcode vooretelt. AI3 deze databyte
tussen lBh en 32h ligt, ia het een
hookcode. Een hookcode wordt in de

Dit adrea (in de Shadow ROM) wordt
aangeroepen. Na return wordt de Main

ngeachakeld en het prograrama
lot

'el

.ijn

rodrive in
.igd.

en RS232 gebi<
18 ing

an de volger
imers van Oe Sinclair Gids :

achien enige opheldering geven o\

kcodes met een korte uitleg.

ligde ) varial

Adrt
i_5TRl 5CD6H Drive nuraraer [2 bytes)
. STR1 5CD9h Kanaal 3pecificatie (M,

N,T of B)

I_STR1 5CDAh Lengte filename (2
bytea)

i_STRl 5CDCh startadrea filename
ID 11 SCEDh Startadrea Shadow ROM

.til

:. flrul

-».jisr..

'ang een byte van de RS232 in

lend de byte in het A-register

'ult zetten van de mictodrive

Als

: dri-

alia

22h: Open een tijdelijk microdci'
:anaal. De variabelen 1 t/m 4 raoeti

;evoren zijn gevuld.
23h: Sluit een microdrive kanaal. H<

:anaal bevatten.
24h: Eraae file. Variabelen 1 t/m

25h: Lees de Volgende buffer vt



zijn. Via hookcode 32h ia het mogelljk
om aof twarematig de Shadow ROW in te
pagen via de volgende routine. Let op de

raturnadrea van de aback en de tweede

lllllllllll

RBT(urn) instcuctie

RB 23^

(Standaard) RS232 interfac.

randapparatuur aangesioten worden,

geaoldeerd vorden? Welnu. op de

i het randapparaat,
Len op de 1

^a. Ovec dei

cQiiditie aan van het aangesioten
randapparaat , Ala deze hoog is, kan er
verzonden worden. Deze pen zou

(Data terminal ready) van het
randapparaat.

lijn Is hong ala interface 1 klaar la
voor ontvangat. Deze pen zou aangealoten
moeten warden aan de CTS (Clear to aend)

1 7: SG - signal ground. flf cher-
pe

2 SG

I, ZT, ti*
1 P cipe g om deze

eli. k" ijr "ot
S

1< n bepaalde li;
er wel

rand tei at al ijd hoog te ze tten.

Tocli komt het vaak genoeg voor dat het
kaheltje niet werkt. De reden hiervoor
ia dat bepaalde "hand-shake" aignalen
niet goed op elkaar zljn afgeatemd. ftla
het randapparaat een 25 polige RS232

2 paar signalen. ftla eerate ia dast DTR
en DSR. DSR is een antwoord op DTR en

een koppel
.Jour

leli-lt oo
a. Meeatal won
iaar 1 paar gebruikt. HI:

lanaluitingen ui

<— TX—> RX Verbind bij de rechtse
I <— DTR de CTS en RT5 door ( in'

1 —> DSR dien beiden aanwezig)
<-> SG

TX —> RX bijv. DSR en DTR daorvei
DSR <— RTS binden of CD {carrier ds
RTS — > CTS tect - altijd hoog) dooi
9V — > DSR verbinden met DSR
SG <-> SG

randapparaat, welke aignalen hij zeridt,

IS232 interface aan t



minimi

ale Alle
irden onder 20h worden gewi jgerd,

[age retucn t Line feed), tn plaats
gcaEtsche karakters, 80h t/m A4h,

lagteken ( 3Fh) verzonden.
,lle

ord
mtdt I

ledragen wordt . Karattter A5h wordt

:" kanaal is dua bijzonder geschikt

en, heeft u hat -b" kanaal nodig.

0018h:

0020h: I

lelanrijk om te weten is, dat da Shadow
[OH ia ingepaged op net moment dat onze
outine uityavoerd wocdt. Tevena is net
landi'j om te weten dat de HST lOh

NEXXCH: EOU OOJOH
ERROR: EQU 01POH
END: EQU 0SC1H

ORG 60OOB

Selangrijk hiervoor te weten is, dat i

sen systeemvariabele "VECTOR" bestaai

lormaal gesproken net adres OlFOh. D:

is het adres in de shadow ROM waacna;

commando niet door de Shadow RC

jegrepen wocdt. Ala we deze waan
vijzigen en we zetten daac een waarde :

eigen E

10 e Dlt ia een REM regel

belanyrijk zijn voor het gebci

RST 10H ;!

DEFW NEXTCH
CP 13 ;I

JR NZ,NEXT CHAR

'lgende byte op.

BIKE

De routine IN1T zocgt ervoor dat de
ROM naar ons programma spring als nij de
BASIC niet begrijpt.

binnen gekomen wordt. Hiec wordt
gecontroleerd of de "i?" het commando is.

De NEXT_CHAR routine wocdt. net zo vaak
uitgevoerd totdat net einde van de BASIC

sinde van de BASK

uitbreiden van de spectrum BASIC,

liga commando's aan u voor te leggen.
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[irograitima worden ingevoei

ichljnt uit des

lenbler kun je n

re tekst is gea<
in en nullen vol

getallen in : 60000 33 64 62 85 22 3 30
8 6 119 35 16 252 47 29 32 246 21 32
241 201, en dan het keyword -STOP".

Nu neb je hft prograitina op band statin en

SIC tieeft voordelen maar ook enkele I

len. In machinetaal geacnreven progti
'a zijn doorgaana uiterst anel, maar

ilijk te programmeten. BASIC daarenl
n is doorgaana traag, maar makkelijk
gtijpen en makkelijk terug te lazen.

het vatschil in enelheid te laten z:

:unC alleen optellen, afti
ichuiven. ook heb je IF...'
,n macninetaal. Die heten

: gebruik nogal vreemd i

50 FOR N=0 TO 21
60 FOR M-0 TO 31
70 PRINT AT N,M;"i

100 FOR N=0 TO 1 i REM ONDERSTE KEGELS
110 FOR M=0 TO 31
L20 PRINT I0;AT N,M;"A" : REM GRAPHICS f

130 NEXT M
140 NEXT N

150 PAUSE 0: PAUSE
10O0 DATA 85,170,85,170,85,170,85,170

1*1000 + 0*100 + 4*10 + 3*1. in Het
tweetallige of binaite systeem bekijken
we 110 (oak uel gonoteerd als HOB oli

tllO) als 1*4 + 1*2 + 0*1 - 6 (decimaal).

met een pcocent ervoor. We zien dat tllO
- 1*2"2 + 1*2*1 * 1*2"0 wat gelijk luopt

10 CLEAR 59999: FOR N=6OQ0O TO 60022:

20 PRINT "Dcuk op een toeta on te

30 DATA 33,0,64,62,85,22,3,30,8,6,
0,119,35,16,252,47,29,32,246,

40 RANDOMIZE USR 60000: PAUSE 0: PAUSI

%101=1*4 + 0*2 + 1-5
»1U01=1*16 1*8 + 1*4 0*2 + 1=29
1011-0*4 + 1*2 + 1=3

Reken bljvoorbeeld zelf nit:



minim sene

lc nu eena 411111111 (-255). Dit s

a, ala volgt benoerad : 76543210.
linkse bit o£ digit wordt net r

fleant bit genoemd en de at

ijn elei
1 dua alechts 255 groot

8 en C samenneem, kan ik een getal van 16
bits uormen, dlt is maximaal 65535 (reken
maar na ) . Macfiinetaal Kent ook geen "ge-
tallen achter de komma", alleen natgur-
lijke getallen iranaE tot en met 65535.

idem 2*3 + 0=6
1 idem 2*6 + 1=13

Dit Klopt precies met de vorige met

leerde volgorde

23 gedeeld door 2 is 14, reat 1

14 gedeeld door 2 is 7, rest
7 gedeeld dooc 2 is 3, rest 1

3 gedeeld door 2 is 1, rest 1

1 gedeeld door 2 ia 0, rest 1

tlet gevraagde binaire getal ia dua %1110:

rloi] enkele am zelf te proberen:
J7, 16, 0, 1, 3, 7, 15
(antwoorden:411011, 410000, »0, %1, %11,
%111, 41111)

net tientallige en aan hat bin.
ayateem. Een hexadecimaal getal noti

i-h neern digit fl = 10
16*10=160

"7=2 2
F 16*2+15=47
7 16*47+7=759

3713 gedeeld door 16 is 232 met
232 gedeeld door 16 ia 14 met
14 gedeeld door 16 is met

Het gevraagde getal ia dus IE81

=<40001, 1 =40010, #3=%O0 1, 14=40100,
#7=401 1, 18=41000,

=%1001, t =41010, tB=410 i, totiioo,
=31101, t =41110, IF=%11 1

vlgg duidelijk dat
manier veel makkel:

van een atelsel
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LET = 14 :LET
31 11 5G769ABCDEP"

60 B OiPAUSE 0:LET I

<>' 1" A ID IS<>"2" AND I

goto fill

70 LET 1 s = »

'
: PRIW

80 G 1000'VAL IS

130 FOR N=INT(LN (VAL OS)/!.'
STEP -1
140 PRINT TStlNT (Z/16-N-t-l)
150 LET Z-(16'N)*(E/16"N-IN^

(VAL DSJ/LN ?.)

170 PRINT :

180 FOR N=]
STEP -1
190 PRINT TS(INT <Z/2-N+l)>;
200 LET Z-(2"N)-(Z/2 - N-INT (Z,

210 NEXT N

220 PRINT

u I I I

tot het install_bas pcogranma gerund
Het gaat veel snellec op deze manier i

alleer de cueode

1020 IF ERR THEN <

1030 RETURN
2000 INPUT "Gee£ I

2040 FOR H-l TO LUN HS

TS(VAL H?(N)+1)
20ti0 NEXT N

2070 LET DS-STR5 2
20SO RE'i'UHN

3000 INPUT "Gee£ een binair 1 »";
3010 GOSUB 8030
3020 IF ERR THEN GOTO 3000
3030 LET t)$=STR$ VAL ("BIN
REM 81N op tosts B dan wel
3040 RETURN
8010 LET ERR=0; FOR N=l TO .EN

DS(N>>"9">: NEXT Hi RETUR-
8O20 LET ERR-0: FOR B-l TO
LET ERR=ERR+(HS(N)<"0" OR
HS(H)>"9") AND (I1S(N)<"A" R H$ N»"F

3030 LET ERR=0: FOR N=l TO ,FN 5-

LET ERR=ERR+(BS(N)O''0" AND us i )
<> " 1

van lata uooc degenen dia dezt
erdar uillen volgen. Om goad t

olgen, heb ]a sen zg. as;

I DEVPAC GENS ;

et, actia£ hem
i programma" s i

ma ken r kunt u een programraa op de Quil 1-

cartridge zetten dat u een printer-driver

bijvoorbeeld een lege naam geven, dua
mdvl_. Door LRUN mdvi_ te typen, hunt u

met Quill
.i-rkas

.Mi.,.^1

Off: 11
llir

tijd te besparen, een nandige tip.

LI heef t vast wel gemerkt dat Quill
behalve tekst ook de hele indeling van
sen bepaald document op Microdrive zet.
Daarvan maken we bier gebruik, stel eeiai
allea in, alaof u een document gaat
intypen. Dit "lege" document zet u op

lijvoorbeeld ondoc de naam

wilt proberen.

"atanda,

'standaard" in te lader

ioit

: u allei
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;oop, en nog
de belangatellir

i son belnvloed doc

Commodore Amiga en de Atari ST's?

- bepalen voor welk doel de computer wordt

COMMODORE AMIGA.

Uitatekend loa toetaenbord.
Diakdrive ingebouwd.
GrafiseH veel mogelijk.
Schitterend geluid. (stereo)
Alle atandaard aanaluitingen.
Grote RAM uitbreidingamogeli jk held.

CONTRA;
Slechte Basic
Geen externe ROM
DOS niet in ROM

Bijyelevetde prugcamma'a matig
RGB uitgang matig
lloge aanschaEpri js

cocasao 68Q08 6B0OQ
128K 1M 256K

elding Cot; 64QK 512K
AM exte n ma*.

4BK igaK
B,5M

loksnel eid SMHz
osBlng Ul") 51X25 32*2

512 4096
prites
eluid beep 3kan. 4k«n

S-232 ja(2) ]a
?
Q

i.-.fji^ aansl nee j a Ja
idi

U i 3 /Joy ja

I^tte

ulting
iting ja

ja

3,5" 3,5"
5,25

ATARI 520ST+

£?L toetaenbord

Alle standard aan

GraEiscfc goed

Esterne Rom-aanalu iting

GeeTmulti tasking

Hoge aanschafpnjs

Opslagkapaciteit 1001
Netwerk man. aantal 64

eleverde soft!

375,- 1900,- 2300,-

onderling. Een echt goede vergeiijf
maken la dan ook niet inogelijk. Daaron

St* LAIR QL.

PH0
tekende Ba3ic in ROM

Sya
tekend sof twarepakket bijg
crodriuea ingebouwd

leverd

s:
uitbreidirtgsmogelijkneden

koop

E raaal geneugen beperkt
aenbord matig

^;;,
nge opslagkapaciteit op mi
ht geluid

rodtivea

jkende aanalu 1 t ingen
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imputerspellet jes speelt, gra£isch en
iluidatechnisch bUjft deze computer de

.oppy geladen r

-an de software b.

I, uaaruit blijkl

Zouel de apelletjea, als de
programma 'a , z i j n doorgaar

van de ql, is met recht SUPER-B/
in ROB eti voldoet aan alle eiget

alles mogelijk. De QL i '

ideale computer vooc a;

spreadsheet en at*
van prcEeasionele kwa]
van de gehele QL ruimi

computers, en koat dan ]

Fred Brands.

"TURBO COMPILER

QL, die de laatste tijd nogal in de
belangstel ling hebben geataan.
Dit komt gcotendeels door net feit, dat
hst programma al ruira een half jaar «erd
aangekondigd, zander dat net verkrijgbaar

gekoroen; TURBO
op den uonde wordt TURBO-
bijgelaverd. Los kost

"

(ca. £1,105,- o£ 1900
it programma £25.-

Het pakket ziet er uil
2 microdrives of 1 fie
pag. aan manuals (Engela).
De manuals zijn gedrukt op rood papier om

zijn ni.et beveiligd, ora zo gebruikera-
vriendelijk mogelijk te zijn.

DIGITAL PRECISION is een bedrijf, dat
Binds de intcoduktie van de QL veel
tioogwaardige QL-programma ' s op de markt

net idee, een auper-baaic compiler op de
markt te brenqcn, is onmiddellijk na de

proijcammecing in februari 19B4. Deze
ontwikkeling leidde tot het SUPERCHARGE
programma, dat in november 19B5 weed
gelntcoduoeard, SUPERCHARGE ontving
deatijds goede recensies, mede gezien het ~

Ceit, dat het de enige compiler op de

niet voltooid. Basicprogramma ' s langer
dan 43K konden niet worden gecompileerd,

gecompileerd kon worden.
Ondertussen werd bij Digital
hard gewerkt aan de definition

19B7,

:ompiler

oradat TURBO



r een week voor uit) of zo am
elijk aan het week met TURBO.

voor diegenen, die mi

compiler-ervaring het
alleen de speciale functiea van TURBO
willen ueten, m.b.t, de bediening.
Hadat de Baa ic-ex tens ions (Toolkit)
geladen zijn, dient men 'charge - in te
toetsen. Het TURBO menu verschijnt dan op
net schetm. Ma voldoende geneugen
aanwezig is, kan TURBO zelEa constant in
het 'jeheugen blijven, om met een druk op

In het menu kunt u de naam van de oatput-
Eile benoemen, en de devices wijzigen.
TURBO controleert het Basic-prog ramma
twee keer, de eerate keer op syntax-
'ijuten in de basic, tijdens de tweede

.__ ?er wordt de machinecode gegenereerd.

in
en is

irden
stateerd, zal de parser pruberen
1 megelijk van deze fouten te
ellen. (komma's, dubbele punten,

goed gaat, wardt
uitiyecompi leerd,

anel-werkend machinecode-progr;

zal de file niet kleiner worden,
kleine Baaic-Elles bestaat zelfs de

gmrordeit.
TURBO kent geen enkele beperking

fi:

i QL met geheugen-ui tbreiding aan te

I TURBO-TOOLKIT heeft een breed acala
hi extra commando's t.b.u.

IRBO ia voor diegenen, die veel
ogrammeren op de QL een echte aanrader.
>t programma ia niet goedkoop, maar
. 1 jf t ongeslagen door welke andere

lllllllll QL

Deze vraag wordt door vele QL-gebruikers
gesteld. Zeals iedereen weet, is Sinclair

doot deze f irma , in tegenstelling tot de
Spectrum, niet meer gefabriceerd

.

Sinclair Spectrum kan alleen maar
succesvol zijn, gezien de gigantische
verkopen van de afgelopen jaren.
Voor de QL ligt dat wat andera. Ten tijde
van het verschijnen van de QL, was deze

wisten nauwelijks, hoe de machine
geprogrammeerd moest warden, en de 6B0Q3
processor was nog onbekend. Het gevolg

iclaii
suit.

lasti de QL niet

qaan. (Ook de ontwikkeling van de C-5,
een elektriscii vervoermiddel heeft een
rol gespeeld bij het faillisseraent .

)

QL nooit willen verkopen. Hiervoor
in principe twee belang3tellenden , I

Sandy.

DE Ql_ (J I T

.necode gemaakt door TURBO loopt I

lal sneller dan Basic. Laadtijderi i

>dr i ve o£ E loppy worden aanzienl
ir, ondanks de vergrote Eilelengl
lanual bij het programma is zeer yi

>rgd, en gee£t inEormatie, die zel
leest ervaren prograraoeur nog \

QL in zijn I

nog

ijd niet meer te koop

10.000

;tuks onverkocht, en bij Samsung wachti
og ongeveer 2500 QL ' s op eindassemblagi



i is de QL nlet ten dode opgeachreven,

iwe vorm op de markt broCht] BE THqft.

Illllllllll QL

met een groot aantal extra f acil i tel ten.
De basis van de THOR is een origineel
QL-board. Dit betekent gelijk, dat de
THOH lal verdwtjnen, zodra de originele
UL uitverkocht is. De enige mogeli jktieid
die dan blijft bestaan, is dat de huidige

• FUTURA is,

TOOLKIT-! van Tony Tebby sal standaard
deal uitmaken van de basic van de FUTURA.

De FUTURA werkt met de 68000 processor,
(optioneel de 63010) en zal standaard
512K RAM bevatten. Uitbreiden van de RAM
is mogelijk tot SMbyte. De ROM heeft een
omvang van 128K; vergelijk dit eens met

Centronics aansluiting
MIDI aansluiting
Huis aanaluiting
neerdere ROM aansiui tinger

lngebouwde luidspreker
BatterijgeBuEferde klok
PC-toetsenbotd
lngebouwde 3,5" tiatddisk

0. lngebouwde J, 5" floppy

vooc een computer compleet met
ik.

le FUTURft verkrijgbaar is, zullen

jen. Nog even geduld dus. - - -

Fred Brands

jarenlang een bekend

eiligen.

een groot aantal illegale kopleen.

Toch heeft beveiligen een groot nadeel,
voor de koper van een origineel. Het *al
bekend zijn, dat microdrives een niet

backup-optie,

indom-nranet.

wiUekenrig toe aan de backup-cartridge.
De kans dat de beide random-nummets

vervangen,

Een andere manier van beveiligen, is liet

op de mierodrive-cartridge. Dit soort
programma'a sijn moeilijk te copieren,

nijnlijk -

slechtc
ridge ;elt'de plaat!

Sof twaret)edri,jven hebben ook Met recht
pireterlj zo moeilljk mogelijk te maken.
Zlj zouden het alleen op een manier
moeten doen , die wat
gebcuikersvriendel i jker is.

van de software
! ia volledig

4HATTER ia ook in staat veel software te
copiSren naar disk, zonder dat de
master-cartridge daarbij nodig ia.



nemen, want ik goloo f dat de methodiek
van beveiligen Sen van de redenen vooc de
alechte start (an net £loppenJ van de QL
was. Da QL was tijdens de introduktie
spectaculair, en is dat nog ateeda 1

ZITASOFT
Pcija ca, fl.99,-! Belg. prigs onhekend

llllllllllll QL

SIN_QL_AIR is een atichting, die Binds de
introduetie van de QL in Hederland de

De apil van de sticliting is de QUASAR,
n B tot 10 maal pec jaar versehi jnend

irdevol inf

In de QUASAR warden nieuwe proi

behandeld, listings en tlpa geplul

een geringe vergoeding

leden, en ycoeit
geboden infocraa

nog steeds. Gezien

Tel. 010-1551234

Sctieepmakecakade 30,
3011 VX ROTTERDAM.
Tel. 010-4143554

10,- <ca. 750 fr] per ja<

1 Brands

RRIMT SPOOLER:

: SPOOL cDrumm

EXEC mdv!_SP0OL

SuperBASIC nsar SPOOL <

le mdvl_PU!ZEL «i

1



120 start=RESPR(2000>

140 toterr«0
150 FOR 1=1000 TD Iman STEP 10
160 RESTORE 1

1B0 FOR a=0 TO 7
190 READ d
200 POKE <first*a>,d
210 sDHi=5Dm-d
17.0 END FOR a
230 IF nomO0;PRlNT 'Font in regel ' \\:

oterr-toterr+1
240 *irst=first+8
250 END FOR 1

260 IF toterr=0:SEXEC «itfvl_spool .start ,;

4,256
") DATA 608,96, 12. 15, 160,0,0,74,251

1 DATA 825,5, 83, B0, 79, 79, 76, 217,206
1020 DATA 744,67,250.0,254,52,121,0.0
1030 DATA 726,0,

I

) DATA 651,0,234,40,136,112,7,116,6
» DATA 1075,118,255,67,250,0,240,78,67

1060 DATA 3B9.1
1070 DATA 439,;

1 DATA 929,

I

128,102,0

.,40, 67,236,

e

65,57,65,0,14
1,255,67,250

1090 DATA 633,0,218,78,67,112,; 116,40
,65102.7B, 67,

.12,2,32,84
114,255,110.

14,78,66,74

1 698,67,236,0,1
.10 DATA
120 DATA 745.7B, 66,112, 1

130 DATA 597,65,236,0,1
1 DATA 371,102,0,0,152,41,72,0,4

150 DATA 903,112,1,114,255,118,2,65,236
160 DATA 822,0,100,78,66,12,64,255,247

I DATA B73, 103, 238, 74, 64, 102, 116,40, 13

I DATA 468,50,44,0,14,32,65,25,188
) DATA 213,0,10,16,15,52,1,112,7
1 DATA 580,32,84,67,236,0,16,78,67
1 DATA 615, 112, 19, 7B.65, 67, 236, 0,38
i DATA 653,51,60,10,10,147,206,48,121
1 DATA 554,8,0,0,236,78,144,36,60
I DATA 260,0,0,0,22,96,28,112,2
1 DATA 886,116,80,118,255,67,236,0,16
I DATA 365,32, 108, 0,4, 7B, 67, 12,64
1 DATA 867,255,251,103,4,74,64,102,14
\ DATA 591,52,1,112,7,32,84,67,236
( DATA 589,0,16,78,67,96,216,32,84
} DATA 714,18,60,0,12,54,60,255,255
1 DATA 492, 112,5, 7B.67, 112,2,32, 84
! DATA 402,78,66,112,2,32, 10B, 0,4
! DATA 773,78,66,112,5,114,255,78,65
) DATA 222,2,1,0,4,1,192,0,22
) DATA 429,0,32,0,16,78,97,97,109
) DATA 520,58,32,79, 112, 5B, 32,84,65

mm! qi_ iiiiiiii

QL. AUTO — RUN

Op de ZX Spectrum kunnen we door LINE Jtxx

achter de SAVE opdracht te zetten net
betreffende programma automatisch later
opstarten. De QL kan dit niet; hij kent

hopeloos achterhaalde LRUN opdracht (Die

daarna direct.). Voot veel programma's La

dit niet voldaende.

kynt l)w

Als geen printer op de QL heeEt
aangesloten, dan moet U in regel 110:
'pri-1' veranderen in 'pri-0'

.

110 pri=l:IF pri :OPEN#?.e
120 CSI2E 3,1
130 PRINT '** AUTO-RUN '

140 CSIZE 1,0

210 :

220 0PEN_IN#4,ctS
230 OPEN_NEU#6,nS
240 IF pri;PRINT#3|OSi (AUTO-I
nSldatt
250 REPeat lines
260 IF EOF(#4):EXIT lines
270 PRINT #6

;
INKEYS<#4,-1>;

280 END REPeat lines



290 : Illlllll DL Illlllll300 PRINT*6; 'RUN' III LuL. 1 1 1 1 1 1

310 CLOSE*". CLOSE#&
320 STOP

340 DEFine FuNction inp$(tS)
350 PRINT tS; "

:

360 CSIZE
370 INPUT

DIT IS EEH TEST8CHERM
ROUTINE

JAM OEZE
ti

380 CSIZE 1.0
390 RETurn tS
s00 END DEFine 100 CLEAR

lie *tart=RESPPa40Ei:i
420 DEFine FuNction datl 123 LBYTES mdvl.Gpr int
430 RETurn 'I'SDATESS' ' &DAYS& 130 CALL start
460 END DEFine 100 CLEAR

110 stcir-t=RESPRa400>
128 LBYTES md«l_Gpr in

t

133 CALL start
100 CLEAR
110 start=RESPR<1400>
120 LBYTES mdvl_Gprint

_prt .start

prt, start
130 CALL start
LIST
LIST^

T ,^ 1 DE NABIJE TOEKDMSTOL_TIP I
1

T.iii?Lr:.<i":i.„

IN NUMMER 6, may U de volgende zaken ver-

It? is
QL

dan
- Lea machinetaal voor

dig: de pt in terdr ivers op de Efl SEL cart-
ridge zijn namelijk niets a dan

ge- - Een nieuw schietspel in machinetaal
dig met extra veel uitle 3.

beeld ZX Spectrum
dec de naam 'COPY' op de EASEL dge
kunnen zetten met: - Random Access Files

ZX Spectrum
met de DISCOVERY.

_.AVE MDVl_COPY

De routine

- ZX 81 snel en pvocie
s keren bij elite tout liar

BASIC terug, aijvoorbeeld ala £ ER1 al - Enquete over de Sine lair Gids
gebruik is, of ala op ESC drukt. Wij uillen nn na 5

ening
de mode van net scherm. Voot in Corn

zie me ^ de

EASEL handleiding. - Microdrive gebcuik n machinetaal

Vooc de'daacop volgent e nummera kunnen ue

100 CLEAR u nu al een blik i de keuken later*

110 atart=RESPR(1400) werpen.
120 LBYTES MDV1 GPRINT PRT.Sta
130 CALL start - QPEN Een snelle Ed

andere aaaemblera e Quill) voor de QL

.

De file GRINT PRT ia hat ge'ins de

printerprogramma op de EASEL c rtridge. U - ASSEMBLER VOOr QL (

cidge gebruiken ala U GPRINT_P - MAGGOTS een machine aalapel op de QL
die cartridge zet, met:

- Nog meer over de OP S Discovery.
COPY MDVI_GPRINT_PRT TO MDV2_GPRIN1

(A.vd .«..) (Re 3.)
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IK ZOeHK*

IK ZOEKiDrjginele Sol

Plus. K.P. d( Rtdder
,
Hittekruisl

179] EH Dm Burj T«b1 .

IK ZOEK; Cheis Cyrus 2 voor Spectrua 48K « ZOECi Trans-E< press voor OPUS Disco-

a+ 12BK. Evintuiil ruilm voor Astrono- "»» '

lit of Aitraloeieproqraeai. lOrigimel) St.BfrnirtMrtltimtj 430 bus 1, 8-2020

Tali 01874-1703 Antaerpen, Belgie.

IK ZOEK: Alle nueeers 11 tit de lutttl) K ZOEK: Contacten oi Original* Software

Spectrua vjn Sinclair 6ebruiker tegen een setup- te ruUtni Space Hirritr in AHI-Boft.

14, peiijke prijl. 1GEEH koptcH Tali 070-3385^3. Hoojm, van Hoeylaan 36

Til: 070-687957 vngn mar 0»cir. 2594 CS Ben Hug

IK ZflEK: Baticode 2A prograaaa voor IK Z0EK: aan nniar oo op aijn Brother IK ZOEK CONTACT a*t cede Beta-Disk

Spectrua * 148K). Hi 109 plutjai ta kunnen pnntin. Bit bniiiara <128 venial pi prograaea's

leoskaol Eaili, 53 Rui des escarqots , n| din ail via Interlace 1 eoeten gi- infomUl nit te nissiien, BEL HE
'

B-7240 La Bouverie, Belgie beuren. P. van ejjck. Tali 07 1-31 3097. Tel: 0*139-1783

IK ZOEKi EO-ipelar ait aichinetaalirva- HELP ' Hit

ring pa SO voor 48* if ta aakan. prDgriaaa'n

A.P.Lautanbach.Kpptddiip 17, 9354 AK gues t in

Zevenhuiian. 072-336343.

heeft ervaring aat da IK ZOEKi Cartridge* MilUH of Gebruifet in

Fantasia-Dieiond, Hordons U Spectrin loK ol 48K. Allien print

Ciissic Adventure. Ttl: aoet 1001 OK tijn,uiterlijk onhelangn

tell 01:51-159!

IK Z0EKi Dngmels prograeae's vooi

Sptctrua 48K/12BK. C.K.Han, Nisttrj

1441 AS Puratrend

* IK ZOEKt ieaand die met hue ik aan I

*> YTI5000 lodei dp aijn Spectrua 126 kn

aansluiten. Hearties: Tel: 010-4295679.

- P.Hive, Til! 05270-16693

IK ZOEKi Een goad uerkwde Siikoshe SP30

printer aat hindliiding. Tali 02265- 1 23

1

IRichardl

IK ZOEKi Baiken over prograaaenn in

SuparbiiiclSL). Alia docuaantatie Mlkga

Pol Ciaeys, J.uandervaertitriat 130,

B-B710 Haul i ,Bllgll T»li056-333934

IK ZOEKi Hicrodnvifs)

voor interlace 1.

Laniarti, TelilBelgial

IK Z0EK: Spectrua Hardaara an ichaai'

hijv. Velleein Kit*, ZI Lpnnt int., an

Sellen lussen 17.00 an 18.00 iiur i

010-43480B9.

IK Z0EK: een 60ED aodaa voor de Spectrua

Nilt ti duur ". Bali 03 154- 2608 ma

IB, 00 uur), Vriig niir Eerbrand.

IK ZOEK CONTACT aat eennn dia tut alt

ik) tall pragraeeeren in Basic en/a* HC.

Ferry Sroothedde. Tih045-420392

IK ZOEKi Coaaodora 64 Si ml iter

Spectrua I28/4BK. Zeer dringand !!!!

On k oi tan nordin virgoed.

Till 04490-19530

IK ZDEKi Nederlandse vartiling van

lasaord Tuo Tutor tegen redelijke

verpeding IGrigineel !1. G. Henseler,

Tali (aa, Ml vrij.l 05907-1412.

IK ZDEK CONTACT aet iaaand dia BMICDDE

3 op iljn OPUS aeet ta irijgen.

J.RaHers, Limbon*eg 1177, 3137LE

Vlaardingen.

IK ben 10 jut en IK IQEK am ZIBI. Nil

lielpt aij 1 Hark Vettkaap, GasthuisUan

- 112, Hurlaa. Tali 023-313893.

IK ZOEKi Giichikti recorder voor

- Sinclair ZK81. 16K BAN, Softvara an

i

Hard-are. B.J.Claaim, nlkaaar. Ml Ina IK
, 19.00 uurl i 072-111496

IK ZOEKi aan A4 Printer voor de Spectrua

48K of 12BK. Evantuaal ruilen voori

Prograaaaerbare Interface van Stonachip

• Speech Synthesizer van OK Tronic* +

L. Speaker.

Till 035-853349

IK ZOEKi denser, die aet aij aan Software

bedrijf ja voor Nedirlendii Soft nan

illn beginnen Ills hobby:,

Till 023-245814.

BIED AAN

IK ZOEK: Em C-Coapiler vopr di Spectrua

Ik beb o.a. Art Studio, Green Beret, em. IK BIED AANi Nifadriva induiief b

Tali O252o-72I37 Uraag near Bastiaan. aifer* aet prograaaa'g (o.a, Tool Nafarl

Priji fl. 250,00 ind. porta,

IK ZOEKi Tapes, Boiken en Aanvarnante Bell 04139-1783

irtikalen voor ZIBI.

S. van Hasten, Birchden Centra, Grooa- IK BIED

bridge, KENT, Engeland.

; Drieinela Spectrua Soft-are

SHi tekenprograaai ook Space

m. Tali070-83B593.

- IK ZOEKi Microdrivai en een boak aaarin

r hat gabruik van aicrodrivai aat andere IK 8IE0 AAMt ZIBI opplak Toatimbord voor

coaputerayitaaan IHSI) be*cbrevan aordt. slecnt* fl. 17,50 plus vinendko*ten.

R. Buis, HataiNag SB, Apeldoorn S. van Hattin, Birchden Centre, Srooi-

Tel: 055-334014 bridge Kant, Engeland.



iindair
aidb

Posibus 1 1

1

5110 AC Baarle-Nassau

iinclair

Posibus 1 1

1

51 tO AC Baarle-Nassau

TE KODP: nil in grant tottsef mi • Itt

1 t (til hMhii t botUn, Alls

m itlit, Ttll MMB-377S2

TE IW: Ml Housi let oriomf t Brftli-

-- n. tit niew (1. 150,00.

U0 III! 0TJ-3I427B. iinithottn, 1 iOonHn.i

"• '"• B"ch -

iK BIED UN: Lprint 111 Intirl t.tvibd'

2200 8F

00 1(1.110,001. Vin -iltPlboD*. T It Olltit



BEN ABONNEMENT IS VOORDEUGER
Ik neem nu een abonnemenf op de SINCLAIR GIDS

en onfvang 8 r

Postcode: Plaals;_

-K
IN/OUT

IK ZOEK
*

Zoukl U iet

Plaals dan c

IN/OUT.

/K BIEDMNi

x

Alleen NIET-commcrcicIc ud\

Adverlenlies voor gckui>:i.-<.'r<l,

geweigcrd.

vorden gcptai

e of er nan riekend warden

IK BIED AAN: Currih Bitroipxch » K«p- IE KDOPs Spittrui * toetstnbord wgini

Hon Intiftic* mm 1230 IF/ (1.113,00. o.ircoiplt.t zgin. priji fl, 70,00. IE KOBPi Iim 2040 printtr * Spictru

B-2020 P.tltvt Till 05270-16693 toetsmbord* voiding W~ ™
St.Birnirdieitiiniiig 430 tiui

Antntroin, Btlgit,

[K B1ED AANi Loqitek Intirfici oi

IK BIED AAKi Attrologii in Aitronoiii Disk tt gcbruiken op it Sptctrui

- Prijit 11.200,00. Tili017?3-181S

proem's voor Spictru* 4BK tn 12

Evintuiil ruilm voor Chew Cyrut 2.

I*li 01874-1703

BIED AANi voor Spictrui

Hird«ir( H»t»drivt igin, (]. 150,00

i01B7O-51B9 in 17.00 uur.

- IK 8IEB AAHi Progriimrbvi Intirftei IK BIED AANi Spictrui, Lo-Pmfili I

IK BIED mi HP Tminil Unt) Mt A4 vin Stonichip * Spnch Syrthttizir Whaut, Intirdci-1, 2 iicrodrl

ruilm voor mdii of Tronici * L. Spiilir. Tils 035-8533 49 Currih Spnch, Lifhtpin, Joyilicl,

Buil, HttulMi 58, cirtridgii, c». 50 originil. progriMi':
thin, prin

printer i.

7335 SB Apiidgorn. Til: 053-33401

4

30

IK BIED Mb Prin rlHtN iodH (1.75 twinmdtr itir vul prof, isftiwtl

- Lishtpin fl. 25,00. Ill: 023-245S14 c*. 40 botkn, III i 03450- 17 B84



DATA-SKIP
UW SINCLAIR-GIDS

CM- »«.

R^^2*

fl 399,-
"BAM the Mu ic Machine II 175,-

Tbscopj. sceenflump ...

-- Ta>. diar> oagboek . .

Sk.p-64. M kaian
Arl Siudio ......

Beia tias e

LasB' Genus
, .... 65.-

Last- 3as c 65.-

^M
DISCIPLE

DlBh-interli

wo.kpoone Ook rnel Snap-shot-
jegsaven naar disk van
na |1BK programme s

laden bmne" J "
'f| 325,-

Cumana
Sinclair L

„,„ fl 295,-
l Mbyle.

,„„ fl 499,-

m
fl 199,-

BE—

1

: 12B .

VTX 5000
Gralpad tekentableau
Seiko RCMOOO Speclium ..

Seiko RCMDOOQ.L

Microdrive '.'.'..'.',..'.

Joystick + Interlace

POSTORDER: BEL

TEL 01820-20581

Data-Skip,
L.Willernsteeg 10

2801 WC Gouda



computercollectief
*t Ctr%xittfrvifik-'.i -•• i^w.

n Prcyranvieren 3K Stecrrurri- bi

r de ZX Spectrum ..

Spectrum Assembly Ult-j^'.' '

Nsdetlinase KandleidiTig KISOFT Pascal -Speed
dit uoek wordt alleen verkocht tegen inlevei

van de Le blad&ijde van het EngeLoi? "*flnjl.

40 GraEische Prcgcsmra's uojr d*? .'.* Speotrun
Cntdsk de ZX Spectrum
Ptofegslonele Software voor de 2X Spcctrur .

Spectaculaire Spalan vcar uw ZX SrTini ...

BASIC Ccnputerspellen voor de ZX ScecLnm .

.

BASIC-programna's vcoc de ZX Specm-- ......

BAStC-programma's voor ZX Spectrin prcusmno

BOft BASIC Conv 1 ^'

i.Hi-.'W-.'M',
1

,",-,jj ma a


